ATA N.º 04/2016
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 16.FEVEREIRO.2015
----------------- Aos dezasseis dias do mês de Fevereiro de dois mil e dezasseis, nesta vila de Arouca e Edifício
dos Paços do Concelho, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal de Arouca, sob a Presidência da sua VicePresidente, Vereadora senhora Margarida Maria de Sousa Correia Belém, e com a presença dos Vereadores
senhores, 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 14.30 horas o senhor Presidente declarou aberta a reunião.----------------------------------------------------------- Faltou senhor Presidente, José Artur Tavares Neves. ---------------------------------------------------------------------------- I — PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------------------------------------------------- O Vereador senhor José Luís Alves pediu a palavra para: ---------------------------------------------------------------------- 1. Perguntar se a Câmara pode legalmente impedir o acesso direto à praia fluvial do Vau, de
forma gratuita e sem qualquer entrave, manifestando-se formalmente contra qualquer entrave que possa ser
posto à fruição da praia; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Referir o facto da freguesia de Arouca não possuir capela mortuária, perguntando se não será
de pensar-se na sua construção de modo a servir a população, a exemplo do que acontece nas restantes
freguesias do concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Vereador senhor Fernando Peres usou da palavra para:--------------------------------------------------------------------- 1. Perguntar se existe algum projeto para a exploração do bar da praia fluvial da Paradinha; ------------------------ 2. Alertar para a existência de água a escorrer no caminho de Eiras para a Pimenta, facto que
ocorre há mais de um mês. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Vereador senhor Marcelo Pinho deu conta que se encontra concluído o levantamento da rede
de saneamento em trinta e oito ruas do casco urbano da Vila, estando agora a preparar-se a notificação dos
munícipes para correção das desconformidades detetadas. -------------------------------------------------------------------------------------- A propósito dos assuntos suscitados pelo Vereador senhor José Luís Alves a senhora VicePresidente disse que:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. O acesso à praia será livre, prevendo-se apenas o controlo do acesso aos passadiços a partir
daquele local; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Toma boa nota do alerta, devendo ser avaliada a necessidade de construir aquele
equipamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Às questões postas pelo Vereador senhor Fernando Peres a senhora Vice-Presidente respondeu
que:------------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------1. O bar não está a ser explorado por ninguém, tendo inclusive havido dificuldades em manter o
espaço aberto durante o verão, estando a ser estudada a forma de concessionar aquele equipamento a uma
associação.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Vai mandar verificar a situação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------II — PERÍODO DA ORDEM DO DIA: --------------------------------------------------------------------------------------------------01. ATA: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente à consideração da Câmara a ata número 3/2016, relativa à reunião ordinária de 2 de
Fevereiro corrente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 30, do dia de ontem, que apresenta um
saldo em disponibilidades no valor global de €4.608.340,97, (quatro milhões seiscentos e oito mil trezentos e
quarenta euros e noventa e sete cêntimos) correspondente a operações orçamentais e não orçamentais, nos
valores de, respetivamente, €4.159.903,83 (quatro milhões cento e cinquenta e nove mil novecentos e três
euros e oitenta e três cêntimos) e €448.437,14 (quatrocentos e quarenta e oito mil quatrocentos e trinta e sete
euros e catorze 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 resulta um reforço da
dotação global definida no valor de €162.500,00 (cento e sessenta e dois mil e quinhentos euros), documento
que se dá aqui como reproduzido e a fazer parte integrante desta ata. -------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela alteração. ----------------------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 €6.100,00 (seis mil e
cem euros), 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------- 06. ENSINO BÁSICO/TRANSPORTES ESCOLARES - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO – ALTERAÇÃO: ----------------------------------------------------------------------------------------- Pela DDS foi presente a seguinte proposta: ----------------------------------------------------------------------------------------- “A Junta de Freguesia de Alvarenga deu nota a estes serviços, após assinatura do contrato
interadministrativo em anexo, que não verificou a informação previamente enviada e que realiza mais
quilómetros diários do que aqueles identificados no respetivo contrato.------------------------------------------------------------------------ Nesse sentido, deram indicação que transportam mais 3 alunos do que aqueles inicialmente
previstos, alunos estes, que frequentam o pré-escolar. -------------------------------------------------------------------------------------------- Dois deles residem em Bustelo e um deles em Donim que acarretam alterações à rota e
duplicação do circuito n.º 36 que se realiza em dois horários. ------------------------------------------------------------------------------------ Assim, propõe-se a seguinte alteração, se a Câmara Municipal assim o considerar: -------------------Circuito

Percurso

Circuito Especial n.º 35 Bustelo - Várzeas - Vila Nova - Carvalhais - Pólo

N.º de Km
49,6

Preço

Valor previsto

Dia

Anual (170 d)

89,28 € 15177,60 €

Escolar de Alvarenga - Várzeas
Circuito Especial n.º 36 Donim - Lourido - Bouças - Entroncamento -

18

32,40 € 5508 €

Donim
Circuito Especial n.º 36 Donim - Bouças - Pólo Escolar Alvarenga - Donim

19,6

35,28€ 5997,60 €

----------------- Propõe-se ainda a alteração aos valores previstos na clausula n.º 6 ponto 2). -------------------------------------------- Alínea a) Circuito 35 - 15177,60 €------------------------------------------------------------------------------------------------------ Alínea b) Circuito 36 - 11505,60 €------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total: 26 683,20 € -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E dos valores previsionais indicados na clausula n.º 6 ponto 3): -------------------------------------------------------------- 2015 - 10987,20 € (70 dias uteis) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2016 - 26683,20 € (170 dias uteis) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 2017 -15696 € (100 dias uteis) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL: 53 366,40 €” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta. ---------------------- 07. AÇÃO SOCIAL/PRESTAÇÕES DE NATUREZA SOCIAL – CONCESSÃO: ----------------------------------------- Foram presentes à consideração da Câmara os seguintes pedidos de concessão de prestações
de natureza social: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------Registo número 137, em 11 de Janeiro findo, de José Hermínio de Jesus Alves, residente em
Modernas, Moldes, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de alimentos; --------------------------Registo número 209, em 14 de Janeiro último, de Sandra Maria Laranjeira Alves, residente em
Mosteirô, S. Miguel do Mato, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de
alimentos; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registo número 513, em 1 de Fevereiro corrente, de Aurora Cardoso Pereira, residente em Pade,
Alvarenga, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de bens de primeira
necessidade; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registo número 552, em 2 de Fevereiro corrente, de Paula Maria Gomes Ferreira Pinho,
residente em Friães, Moldes, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de bens
de primeira necessidade; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registo número 6023, em 11 de Dezembro do ano findo, de Glória Aparecida Almeida Duarte,
residente em Abelheira, Escariz, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de
materiais de construção;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registo número 4.284, em 9 de Setembro do ano findo, de Maria de Fátima Duarte Tavares
Pereira, residente em Ponte de Telhe, Moldes, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a
construção de um muro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registo número 6.047, em 14 de Dezembro último, de José Rodrigues da Silva, residente em Vila
Cova, Espiunca, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com o transporte escolar da sua
educanda Sandra Cristina. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08. AÇÃO SOCIAL/BOLSAS DE ESTUDO – CONCESSÃO: ------------------------------------------------------------------Foram presentes à consideração da Câmara os requerimentos dos munícipes abaixo identificados
a solicitar a concessão de bolsa de estudo nos termos do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a
Alunos do Ensino Superior, acompanhados da ata avulsa da comissão, constituída por deliberação de 2 de
Dezembro de 2014, que procedeu à análise prévia das candidaturas: --------------------------------------------------------------------------1. Registo número 5.729, em 27 de Novembro findo, de Sérgio Manuel Brandão de Azevedo,
residente em Caracuste, Várzea; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------- 2. Registo número 5.572, em 19 de Novembro último, de Cristiana Barbosa Pereira, residente em
Pade, Alvarenga; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Registo número 5.640, em 23 de Novembro último, de Fátima Vanessa Santos Marques,
residente em Saril, Rossas; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Registo número 5.714, em 26 de Novembro último, de Márcia Filipa Bernardo de Brito,
residente em S. Pedro, Arouca; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Registo número 5.005, em 19 de Outubro último, de Vítor Hugo Fontes Barbosa, residente em
Lourosa de Campos, Burgo; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6. Registo número 4.919, em 13 de Outubro do ano findo, de Rafael Azevedo Vilar, residente em
Sá, Santa Eulália;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7. Registo número 5.775, em 30 de Novembro último, de Marco António Silva Ferreira Pinto,
residente na Rua António Almeida Brandão, Arouca;------------------------------------------------------------------------------------------------ 8. Registo número 4.301, em 10 de Setembro do ano findo, de Sílvia dos Santos Magalhães,
residente em Viso, S. Miguel do Mato;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9. Registo número 5.080, em 21 de Outubro último, de Diana Azevedo Costa, residente em Adros,
Santa Eulália; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10. Registo número 5.776, em 30 de Novembro findo, de Pedro Miguel Ferreira Sá, residente em
Vila Chã, Escariz; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11. Registo número 4.671, em 5 de Outubro último, de Ana Isabel Duarte Costa, residente em
Gandarela, Alvarenga; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12. Registo número 5.774, em 30 de Novembro último, de Paula Sofia Teixeira Gonçalves,
residente no lugar e freguesia de Chave; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13. Registo número 5.028, em 20 de Outubro último, de Maria Tomé Gonçalves Henriques Maia,
residente em Moção, Santa Eulália; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14. Registo número 4.926, em 14 de Outubro último, de Nuno Filipe Soares Mendes, residente
em Casais, Alvarenga; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15. Registo número 5.744, em 27 de Novembro último, de Daniela Filipa Tavares Duarte,
residente em Santa Maria do Monte, Santa Eulália; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 16. Registo número 5.788, em 30 de Novembro findo, de Marco Alexandre Ribeiro, residente na
Avenida 25 de Abril, nesta vila; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17. Registo número 4.657, em 29 de Setembro do ano findo, de Eduarda de Jesus Almeida,
residente em Viso, Escariz; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------18. Registo número 5.121, em 26 de Outubro último, de Isabel Soares do Vale, residente na Rua
Dr. Simões Júnior, nesta vila; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19. Registo número 5.709, em 26 de Novembro findo, de Márcia Cristina Ferreira Teixeira,
residente em Ver, Escariz; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20. Registo número 5.294, em 3 de Novembro último, de Mariana Azevedo dos Santos, residente
em Soto, Burgo; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21. Registo número 5.641, em 23 de Novembro findo, de Rita Alexandra Santos Marques,
residente em Saril, Rossas;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22. Registo número 5.567, em 18 de Novembro último, de Luiza Maria Viana Soares da Costa,
residente em Figueiredo, Burgo; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23. Registo número 4.401, em 16 de Setembro último, de Lucas Viana Soares da Costa, residente
em Figueiredo, Burgo;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24. Registo número 5.573, em 19 de Novembro findo, de Mariana Barbosa Pereira, residente em
Pade, Alvarenga; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25. Registo número 4.841, em 8 de Outubro findo, de Adriana Patrícia Andrade Mendes, residente
em Vilarinho, Canelas; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26. Registo número 5.623, em 23 de Novembro findo, de Rui Mário Teixeira de Almeida, residente
em Miraves, Chave; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27. Registo número 5.433, em 10 de Novembro último, de João Miguel Ferreira Gonçalves,
residente na Rua Dr. Simões Júnior, nesta vila;--------------------------------------------------------------------------------------------------------28. Registo número 5.480, em 12 de Novembro último, de Daniel Brandão Martins, residente na
Rua Mafalda Valente, nesta vila; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29. Registo número 5.326, em 4 de Novembro último, de Paulo Jorge Tavares Castro, residente
em Santo Estevão, Moldes;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30. Registo número 5.201, em 29 de Outubro findo, de Marcos António Gonçalves Reis, residente
em Fim de Vila, Moldes; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31. Registo número 4.499, em 21 de Setembro findo, de André Azevedo Vilar, residente em Sá,
Santa Eulália; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32. Registo número 5.027, em 20 de outubro findo, de Diana Isabel de Pinho Neves, residente em
Fráguas, Urrô; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------33. Registo número 5.509, em 19 de Novembro findo, de Rita de Almeida Santos, residente no
lugar e freguesia de Chave; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------- 34. Registo número 5.589, em 19 de Novembro último, de Raquel de Almeida Santos, residente
no lugar e freguesia de Chave; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35. Registo número 5.612, em 20 de Novembro último, de Ana Isabel Duarte Mendes Castro,
residente em Cela, Moldes; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36. Registo número 5.738, em 27 de Novembro findo, de Andreia Filipa de Pinho Brandão,
residente em Lomba, Rossas; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37. Registo número 5.093, em 23 de Outubro findo, de Lúcia Alexandra Pinho Gonçalves,
residente em Vila Cova, Espiunca; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38. Registo número 5.397, em 9 de Novembro findo, de Maria de Fátima Brandão Leite, residente
em Casinha, Santa Eulália; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39. Registo número 4.656, em 29 de Setembro último, de Fábio Miguel Moreira de Sousa,
residente em Outeiro de Mouros, Chave; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40. Registo número 5.630, em 23 de Novembro último, de Marina da Costa Pinho, residente em
Telarda, Rossas; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41. Registo número 5.518, em 16 de Novembro findo, de Vera Lúcia Pinto dos Santos, residente
em Nogueiró, Urrô; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42. Registo número 5.254, em 2 de Novembro findo, de Paula Alexandra Vieira Tavares,
residente em Pé de Monte, Santa Eulália; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43. Registo número 5.745, em 27 de Novembro último, de Andreia Filipa da Silva Carvalho,
residente em Barreiros, Santa Eulália; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44. Registo número 4.980, em 16 de Outubro do ano findo, de Daniela Simone Duarte Sousa,
residente em Bustelo, Moldes; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45. Registo número 5.598, em 20 de Novembro último, de Ruben Joel Martins Tavares, residente
em Soutelo, Chave; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46. Registo número 5.119, em 26 de Outubro do ano findo, de Francisca Duarte Alves Cruz,
residente em Vila Nova, Burgo; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47. Registo número 5.517, em 16 de Novembro último, de Tifffany Lopes Costa, residente em
Matinho, Rossas; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 48. Registo número 5.516, em 16 de Novembro último, de Antony Lopes Costa, residente em
Matinho, Rossas; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 49. Registo número 5.006, em 19 de Outubro findo, de Ana Catarina Fontes Barbosa, residente
em Lourosa de Campos, Burgo; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------50. Registo número 4.287, em 9 de Setembro findo, de Bruno Miguel Pinho Tavares, residente em
Costa, Rossas; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------51. Registo número 4.759, em 5 de Outubro do ano passado, de Joana Francisca Marques
Duarte, residente em Saril, Rossas; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------52. Registo número 5.334, em 5 de Novembro findo, de Marta Alexandra Soares Abreu, residente
em Cima, Canelas, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------53. Registo número 5.720, em 27 de Novembro último, de Joana Gonçalves Rocha Soares,
residente em Orvida, Fermedo; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------54. Registo número 5.076, em 22 de Outubro último, de Cecília de Almeida Moreira, residente em
Costeira, Chave; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------55. Registo número 5.569, em 18 de Novembro último, de Carlos Daniel Alves Moreira, residente
em Gestosa, Escariz; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------56. Registo número 5.570, em 18 de Novembro findo, de André Luis Alves Moreira, residente em
Gestosa, Escariz. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Face às conclusões da referida comissão, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por
unanimidade: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Indeferir os pedidos identificados nos números 1 a 5, por os candidatos não se encontrarem a
frequentar o ensino superior, não reunindo, por isso, o requisito a que se refere a alínea b), n.º 1, art.º 2.º do
referido regulamento; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Indeferir os pedidos identificados nos números 6 e 7, pelo facto dos respetivos candidatos não
terem tido no ano letivo anterior o aproveitamento escolar a que se refere a alínea c), n.º 1, do mesmo art.º 2.º; ------------------3. Indeferir os pedidos identificados nos números 8 e 9 pelo facto dos respetivos candidatos não
se encontrarem em situação de grande carência económica, requisito exigido na alínea d), n.º 1, do mesmo art.º
2.º; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Conceder as seguintes bolsas: -------------------------------------------------------------------------------------------------------De €750,00 (setecentos e cinquenta euros) aos candidatos identificados nos números 10 a 13; ---------------------De €700,00 (setecentos euros) aos candidatos identificados nos números 14 a 18; --------------------------------------De €650,00 (seiscentos e cinquenta euros) aos candidatos identificados nos números 19 a 23; ----------------------De €600,00 (seiscentos euros) aos candidatos identificados nos números 24 a 28; --------------------------------------De €550,00 (quinhentos e cinquenta euros) aos candidatos identificados nos números 29 e 30; ---------------------De €500,00 (quinhentos euros) aos candidatos identificados nos números 31 e 32;--------------------------------------De €450,00 (quatrocentos e cinquenta euros) aos candidatos identificados nos números 33 a 37; -
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----------------- De €400,00 (quatrocentos euros) aos candidatos identificados nos números 38 a 43; ---------------------------------- De €350,00 (trezentos e cinquenta euros) aos candidatos identificados nos números 44 a 46;----------------------- De €300,00 (trezentos euros) aos candidatos identificados nos números 47 a 56. --------------------------------------- 09. HABITAÇÃO/LOTEAMENTO DE VILA PAVÃO – VENDA DE LOTE: ------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a carta registada sob o número 535, em 2 de Fevereiro
corrente, de Cláudia Daniela Moreira Pinho, residente em Coval Quente, Escariz, a manifestar o seu interesse
na aquisição do lote número 8 do loteamento de Vila Pavão. ------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, ordenar o desenvolvimento
dos procedimentos necessários à alienação daquele lote nos termos do regulamento de venda respetivo,
aprovado pela Câmara e Assembleia Municipal em 22 e 27 de Fevereiro de 2011, fixando o preço base em
€30,00 (trinta euros) por metro quadrado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10. HABITAÇÃO/HABITAÇÃO SOCIAL EM REGIME DE RENDA APOIADA - ATRIBUIÇÃO DE
UM FOGO DA HABITAÇÃO SOCIAL DE S. PEDRO – LISTA PROVISÓRIA: -------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o relatório preliminar do concurso público por
classificação, aberto para atribuição de um fogo da habitação social de S. Pedro, elaborada pelo júri respetivo,
contendo a lista provisória das candidaturas apresentadas. --------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela lista
provisória.---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11. REDE VIÁRIA/ABERTURA DA ESTRADA DE LIGAÇÃO DA ER 326 AO CEMITÉRIO DE
MOLDES - EXPROPRIAÇÃO DE TERRENOS – RETIFICAÇÃO: ------------------------------------------------------------------------------ Foi presente à consideração da Câmara a seguinte proposta do senhor Presidente: ----------------------------------- «Proponho que seja retificada a deliberação da Câmara Municipal de 5 de janeiro do corrente ano
relativa à resolução de requerer a declaração de utilidade pública de duas parcelas de terreno necessárias à
abertura da ligação da ER 326 (Portela) ao cemitério de Moldes, no sentido de, na alínea a), onde consta “a
desanexar do prédio rústico sito em Seara, freguesia de Moldes, concelho de Arouca, descrito na Conservatória
de Registo Predial sob o n° 628/19980928 e inscrito na matriz sob o art.º 2442.º” passe a constar: “a desanexar
do prédio rústico sito em Seara, freguesia de Moldes, concelho de Arouca, descrito na Conservatória de Registo
Predial sob o n° 2158/20111025 e inscrito na matriz sob o art.º 2453.º.” E onde consta que “A dita parcela é
pertença de Rui Orlando Serra Cruz, Rossana Martingo da Costa Serra Cruz e de Rodrigo Martingo da Costa
Serra Cruz” passe a constar que “A dita parcela é pertença de Rossana Martingo da Costa Serra Cruz.»------------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta. ---------------------- 12. TRANSPORTES/TÁXIS – REGULAMENTO – ALTERAÇÃO – INÍCIO DO PROCEDIMENTO:
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------------------Foi presente à consideração da Câmara a seguinte proposta do senhor Presidente: ------------------------------------“O regulamento dos transportes públicos de aluguer de veículos ligeiros de passageiros - táxis,
estabelece o regime de estacionamento fixo para toda a área do município, exceto no período que medeia entre
as 21 horas e as 6 horas, em que vigora o regime livre. ---------------------------------------------------------------------------------------------Este regime não se adequa às necessidades dos utentes dos Passadiços do Paiva, pelo que
importa estabelecer um outro regime que permita a prestação do serviço por todos os táxis com praça nesta
autarquia, até ao limite dos lugares que venham a ser demarcados junto aos principais locais de acesso ao
equipamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deste modo, tendo presente o disposto nos artigos 96.º e 98.º do CPA, proponho que a Câmara
Municipal delibere: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Dar início ao procedimento de alteração do regulamento municipal de transporte público de
aluguer em veículos automóveis ligeiros de passageiros (Táxis), em vigor no Município, tendo por objeto definir
o contingente dos táxis junto aos principais locais de acesso aos passadiços (lugar do Areinho, Canelas, lugar
da Espiunca), bem como o respetivo regime de estacionamento; --------------------------------------------------------------------------------2. E delegar no diretor de departamento de administração geral e finanças a direção do
procedimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Podem constituir-se como interessados no procedimento todos os cidadãos cuja alteração do
regulamento possa afetar de modo direto e imediato direitos e interesses legalmente protegidos, e, nessa
qualidade, apresentar contributos para a sua elaboração, no prazo de 10 dias contados da publicação da
decisão na internet, in www.cm-arouca.pt, através do correio eletrónico geral@cm-arouca.pt, indicando o
nome/denominação, morada/sede e os direitos ou interesses em causa.” ---------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta. -----------------------13. DIVERSOS/MARIA ADÍLIA DE ALMEIDA OLIVEIRA – CONDIÇÕES DE SEGURANÇA: -----------------------Foi presente à consideração da Câmara o auto da vistoria realizada ao muro que a senhora Maria
Adília de Almeida Oliveira possui na confluência da Rua Carlos Alves com a Rua das Calçadas para verificar
das suas condições de segurança. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Face às conclusões da comissão de vistorias, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e
por unanimidade, nos termos do disposto na alínea w), art.º 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, e no
n.º 2, art.º 89.º, do Decreto-Lei número 555/99, de 16 de Dezembro, na redação em vigor, ordenar a realização
das obras constantes do referido auto e no prazo aí proposto. ------------------------------------------------------------------------------------14. DIVERSOS/MANUEL PEREIRA PINTO E OUTROS – CONDIÇÕES DE SEGURANÇA: --------
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----------------- Foi presente à consideração da Câmara o auto da vistoria realizada ao edifício sito no lugar e
freguesia de Cabreiros, propriedade do senhor Manuel Pereira Pinto e outros, para verificar as suas condições
de segurança. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face às conclusões da comissão de vistorias, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e
por unanimidade, nos termos do disposto na alínea w), art.º 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, e no
n.º 2, art.º 89.º, do Decreto-Lei número 555/99, de 16 de Dezembro, na redação em vigor, ordenar a realização
das obras constantes do referido auto e no prazo aí proposto. ----------------------------------------------------------------------------------- 15. DIVERSOS/PARQUE DE NEGÓCIOS DE ESCARIZ, 2.ª FASE – VENDA DE LOTES – LISTA
DEFINITIVA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a lista definitiva dos concorrentes ao concurso de
admissão aberto por deliberação de 19 de Janeiro findo, para alienação dos três lotes de terreno que
constituem o loteamento industrial em epígrafe, elaborada nos termos do n.º 6, art.º 4.º, do Regulamento de
Venda dos lotes da primeira fase do referido loteamento, aplicável por força daquela deliberação, constituída da
forma seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Candidatos admitidos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 605, em 4 de Fevereiro corrente, de José Armando de Oliveira Gomes, residente em
Parameira, Fermedo; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 637, em 5 do corrente, de Milling Aeronautic Components, Ld.ª, com sede no Parque
de Negócios de Escariz II, Escariz; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 638, também em 5 de Fevereiro em curso, de Embraceballad, Ld.ª, com sede no
Parque de Negócios de Escariz II, Escariz; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Registo n.º 639, igualmente em 5 de Fevereiro corrente, de Capricepuzzle, Ld.ª, com sede no
Parque de Negócios de Escariz II, Escariz. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Candidatos excluídos: não há. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela lista e
designar o dia 1 de Março próximo, pelas 10 horas, para a realização da correspondente hasta pública. ---------------------------- 16. DIVERSOS/CONCESSÃO DE APOIOS AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL,
RECREATIVO E DESPORTIVO – COMISSÃO DE ANÁLISE:----------------------------------------------------------------------------------- Tendo em vista a análise das candidaturas à concessão de subsídios apresentadas ao abrigo do
Regulamento para a Concessão de Apoios ao Desenvolvimento Cultural, Social, Recreativo e Desportivo, a
Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, constituir uma comissão had oc com os
Vereadores senhores Margarida Belém, Marcelo de Pinho e Fernando Peres. ----------------------------------------------
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------------------17. DIVERSOS/ÁREA METROPOLITANA DO PORTO – COMPARTICIPAÇÃO: ---------------------------------------Foi presente a carta registada sob o número 459, em 28 de Janeiro último, da Área Metropolitana
do Porto, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com o seu funcionamento. ---------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com as abstenções dos
Vereadores senhores José Luís Alves e Fernando Peres, comparticipar nas referidas despesas com a
importância de €42.334,00 (quarenta e dois mil trezentos e trinta e quatro euros). ----------------------------------------------------------18. DIVERSOS/LOTEAMENTO DO PARQUE DE NEGÓCIOS DE ESCARIZ – PEDIDO DE
ALTERAÇÃO:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na sequência da deliberação tomada na última reunião, foi novamente presente à consideração
da Câmara a carta registada sob o número 6.051, em 14 de Dezembro findo, de J. Lisboa Unipessoal, Ld.ª, M.
V. & Vieira, Ld.ª e Gomes & Lameirinhas, Ld.ª, proprietárias dos lotes n.º 2, 3 e 4 do loteamento do Parque de
Negócios de Escariz, a requerer a alteração daquele loteamento, promovido pela Câmara, no que respeita à
volumetria dos edifícios previstos para aqueles lotes. ------------------------------------------------------------------------------------------------Face à informação da DPO, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria,
indeferir o pedido, abstendo-se os Vereadores senhores Marcelo Pinho, José Luís Alves e Fernando Peres. -----------------------19.

DIVERSOS/DESFILE

DE

CARNAVAL

–

CANCELAMENTO

–

PRÉMIOS

DE

PARTICIPAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pela senhora Vice-Presidente foi presente a seguinte proposta: ---------------------------------------------------------------“O mau tempo que se fez sentir no passado dia 9 de Fevereiro (Carnaval) em todo o país e
particularmente no norte, levou ao cancelamento ou adiamento de inúmeros desfiles de carnaval que não
tiveram condições para sair à rua. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arouca foi um desses casos, o que nos levou a comunicar, no próprio dia (terça-feira, 9) entre as
11h00 e as 12h00, o referido cancelamento a todas as associações inscritas.----------------------------------------------------------------O desfile estava previsto para as 14h30 com um total de 12 Associações inscritas prontas a
desfilar, a designar: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Associação Unidos por S. Tiago da Farrapa --------------------------------------------------------------------------------------2. Comissão de Melhoramentos de Souto Redondo -------------------------------------------------------------------------------3. Casa do Povo de Arouca ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Banda Musical de Figueiredo - Associação Cultural e Artística --------------------------------------------------------------5. Associação de Pais e Encarregados de Educação das Escolas de Mansores ------------------------------------------6. Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Chave -----------------------------------------------------------------------7. TEA-Teatro Experimental de Arouca -------------------------------------------------------------------------------
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----------------- 8. Grupo Cultural e Recreativo de Rossas ------------------------------------------------------------------------------------------- 9. Associação Social e Cultural de Espiunca ---------------------------------------------------------------------------------------- 10. Rancho Folclórico da Casa do Povo de Santa Cruz de Alvarenga /Casa do Povo de Santa
Cruz de Alvarenga--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11. Associação Grupo Juventude de Chave----------------------------------------------------------------------------------------- 12. Centro Desportivo e Recreativo S. Pedro de Nabais ------------------------------------------------------------------------- Apesar de todas as associações compreenderem as razões do cancelamento, as mesmas
manifestaram espontaneamente a vontade de reagendar o desfile, perderam muito tempo a preparar o corso,
fizeram investimento, sentindo-se desiludidas com a impossibilidade da não apresentação do trabalho realizado,
ao público. Infelizmente o fim-de-semana seguinte (13 e 14), não permitiu igualmente o seu reagendamento. --------------------- O regulamento prevê um premio de participação no valor de 400,00 euros, mas é omisso no que
concerne a esta questão do cancelamento. Refere apenas no seu artigo 14° que os casos omissos neste
regulamento serão resolvidos pela organização e júri do desfile. -------------------------------------------------------------------------------- Assim, considerando que não estão reunidas condições para reagendar o desfile, proponho que
se delibere o pagamento do prémio de participação às associações acima mencionadas, como forma de
minimizar os impactos negativos e as despesas inerentes a sua preparação.” -------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta. ---------------------- APROVAÇÃO EM MINUTA: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Finalmente a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar a
presente ata em minuta, nos termos e para os efeitos do consignado nos números 3 e 4, art.º 57.º, da Lei
75/2013, de 12 de Setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. -------------------------------------------------------------------------- Eram 15 horas 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. -------------------------------------------------------------

