ATA N.º 08/2014
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 01.ABRIL.2014
----------------- No primeiro dia do mês de Abril de dois mil e catorze, 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 14.30 horas o senhor Presidente declarou aberta a reunião.----------------------------------------------------------- I — PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------------------------------------------------- O Vereador senhor José Luís Silva pediu a palavra para: ----------------------------------------------------------------------- 1. Dizer que não obteve ainda resposta à pergunta efetuada em reunião anterior relativamente à
concessão do bar das piscinas municipais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2. Considerando a afluência de pessoas, principalmente de crianças, às piscinas municipais e ao
recinto desportivo com piso sintético que lhe é contíguo, considerar ser importante a construção de um passeio
junto à rampa ajardinada ali existente;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Perguntar se as obras levadas a cabo no sítio arqueológico da Malafaia foram acompanhadas
por algum arqueólogo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Vereador senhor Fernando Peres pediu também a palavra para: ---------------------------------------------------------- 1. Perguntar onde está armazenado o Memorial à primeira guerra mundial que foi retirado do
Terreiro Santa Mafalda e perguntar onde se pretender proceder à sua recolocação; ------------------------------------------------------ 2. Perguntar se existe algum regulamento sobre a instalação de esplanadas na vila e se é paga
alguma taxa ao município por parte dos seus proprietários. --------------------------------------------------------------------------------------- Às questões formuladas pelo Vereador senhor José Luís Alves o senhor Presidente respondeu
que:------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Que espera poder prestar o esclarecimento pedido na próxima reunião; ------------------------------------------------ 2. Vai encarregar os serviços de estudar a possibilidade de construir o passeio; ----------------------------------------- 3. Que toda a obra foi executada com o acompanhamento de um arqueólogo, tendo este
elaborado já o relatório final respetivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ao Vereador senhor Fernando Peres o senhor Presidente respondeu que: ------------------------------------------------ 1. O monumento está guardado, e que a sua recolocação está prevista num dos projetos de
arranjo urbanístico da Alameda D. Domingos de Pinho Brandão; ----------------------------------------------------------------
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------------------2. Está a ser elaborado um regulamento para a instalação de esplanadas, que se pretende fazer
presente na próxima reunião, não se prevendo, porém, a cobrança de taxas, atenta a atual conjuntura
económica. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II — PERÍODO DA ORDEM DO DIA: --------------------------------------------------------------------------------------------------01. ATA: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente à consideração da Câmara a ata número 07/2014, relativa à reunião ordinária de 18
de Março último. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 62, do dia de ontem, que apresenta um
saldo em disponibilidades no valor global de €5.066.096,87 (cinco milhões e sessenta e seis mil e noventa e
seis euros e oitenta e sete cêntimos), correspondente a operações orçamentais e não orçamentais, nos valores
de, respetivamente, €4.586.234,48 (quatro milhões quinhentos e oitenta e seis mil duzentos e trinta e quatro
euros e quarenta e oito cêntimos) e €479.862,39 (quatrocentos e setenta e nove mil oitocentos e sessenta e
dois euros e trinta e nove 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 uma dedução na
dotação global definida no valor de €15.200,00 (quinze mil e duzentos 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 Silva 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 €136.500,00 (cento e
trinta e seis 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 maioria, com as abstenções dos
Vereadores senhores José Luís Silva e Fernando Peres, aprovar o documento que antecede. -------------------------
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----------------- 06. ENSINO BÁSICO/ARRANJO EXTERIOR DA ESCOLA DE S. JOÃO – TROPEÇO – PLANO
DE SEGURANÇA E SAÚDE: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Foi presente à consideração da Câmara o plano de segurança e saúde relativo à empreitada em
epígrafe.------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face à informação da DPO, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
aprovar aquele plano. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07. CULTURA/CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PROJEÇÃO DE CINEMA – 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 11, art.º 73.º, do Orçamento de Estado de 2014
e, por analogia, nas normas jurídicas até aqui aplicáveis à administração central, delibere emitir parecer prévio
vinculativo favorável à contratação de serviços de projeção de cinema, nos termos e condições ali previstos. --------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta. ---------------------- 08. DESPORTO E TEMPOS LIVRES/FUTEBOL CLUBE DE AROUCA – SUBSÍDIO: -------------------------------- Foram presentes as carta registadas sob os números 6.583 e 6.840, em 10 e 27 de Dezembro do
ano findo, e sob o número 1.387, em 19 de Março último, do Futebol Clube de Arouca, associação de direito
privado sem fins lucrativos, a solicitar a concessão de um subsídio para fazer face a despesas realizadas com
as atividades levadas a cabo pelo clube no âmbito da formação desportiva das camadas jovens na época
2013/2014. -- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aquando da apresentação deste assunto o Vereador senhor José Luís Alves informou o senhor
Presidente que nele tem interesse enquanto membro dos corpos sociais da requerente, pelo que deve ser
declarado impedido de participar na sua discussão e votação. ----------------------------------------------------------------------------------- Declarado o impedimento, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
sem a presença daquele membro, notificar o Futebol Clube de Arouca para i) instruir o pedido com o programa
de desenvolvimento desportivo que se propõe realizar, respeitando o conteúdo fixado no art.º 12.º do DecretoLei número 273/2009, de 1 de Outubro, de modo a que a Câmara possa avaliar a sua substância e valor e ii)
apresentar o relatório de atividades e de prestação de contas onde se demonstre que a verba atribuída no ano
findo foi afeta à prossecução do programa de desenvolvimento desportivo então apresentado, como impõe a lei
e obriga a alínea b), n.º 3, cláusula 2.ª, e a cláusula 4.ª do contrato programa de desenvolvimento desportivo
celebrado em 8 de Abril de 2013, tudo como consta da informação do Departamento de Administração Geral e
Finanças de cujo conteúdo deve ser dado conhecimento ao clube. -------------------------------------------------------------
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------------------09. AÇÃO SOCIAL/SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AROUCA – VAZAMENTO DE
FOSSAS – SUBSÍDIO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente a carta registada sob o número 1.173, em 10 de Março último, da Santa Casa da
Misericórdia de Arouca, a solicitar a concessão de um subsídio para fazer face a despesas com o vazamento da
fossa séptica do Centro de Dia de Urrô.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por proposta do Vereador senhor Marcelo Pinho, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal
e por unanimidade, conceder o subsídio de €185,24 (cento e oitenta e cinco euros e vinte e quatro cêntimos). --------------------10. 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 260, em 17 de Janeiro último, de Maria da Conceição Guedes Moreira, residente
em Fontão, Tropeço, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de géneros
alimentícios; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registo número 1.268, em 13 de Março findo, de Alcino de Pinho Duarte, residente em Baixo,
Canelas, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a realização de obras de beneficiação da
sua habitação; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registo número 285, em 20 de Janeiro último, de Maria Albina Bastos Cabral de Almeida,
residente em Figueiredo, Burgo, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de
bens de primeira necessidade; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registo número 1.197, em 10 de Março findo, de Ana Pinho Rodrigues, residente em Baixo,
Canelas, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a realização de obras de beneficiação da
sua habitação; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registo número 1.229, em 11 de Março findo, de Arlete de Brito Duarte Pimenta, residente em
Romariz, lote 3, rés-do-chão esquerdo, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição
de alimentos;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registo número 1.343, em 17 de Março findo, de José Fernando Pascoal Marinho, residente em
Casinha, Santa Eulália, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de bens de
primeira necessidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Os pedidos foram analisados pela comissão criada por deliberação tomada na reunião de 5 de
novembro de 2013, tendo esta elaborado a proposta que se dá aqui como reproduzida e a fazer parte integrante
desta ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar a proposta que
antecede. ---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11. AÇÃO SOCIAL/PROGRAMA METROPOLITANO DE EMERGÊNCIA SOCIAL CONCESSÃO DE PRESTAÇÕES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foram presentes à consideração da Câmara os pedidos de concessão de apoio financeiro
excecional e temporário previsto no Regulamento do Programa Metropolitano de Emergência Social da Área
Metropolitana do Porto, dos seguintes munícipes: --------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo número 1.366, de Eulália da Silva Santos, residente em Borralhoso, Fermedo, para a
realização de tratamento dentário; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Registo número 1.365, de Maria Alice de Pinho Almeida, residente em Adros, Santa Eulália, para
a realização de tratamento dentário e aquisição de óculos;---------------------------------------------------------------------------------------- Registo número 1.453, de Jandira Cecília Cabral Pereira, residente na Rua Alexandre Herculano,
2.º F, nesta vila, para o pagamento de propinas e de alimentos; --------------------------------------------------------------------------------- Registo número 1.454, de Guilhermina Pinho Soares Amorim, residente em Lourido, Alvarenga,
para a realização de tratamento dentário; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo número 1.455, de Maria Goreti de Paiva Duarte, residente em Bacelo, Tropeço, para a
realização de tratamento dentário; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Registo número 1.456, de Lídia de Almeida Coelho, residente em Paços, Moldes, para a
realização de tratamento dentários; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo número 1.457, de Francelina Fernanda Pereira Batista, residente em Orvida, Fermedo,
para a realização de tratamento dentário; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo número 1.459, de Sandra Maria Laranjeira Alves, residente em Mosteirô, S. Miguel do
Mato, para a realização de tratamento dentário; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Registo número 1.460, de Esperança de Fátima de Melo Laranja Morgado, residente em Tulha,
Várzea, para a realização de tratamento dentário; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo número 1.458, de Maria de Fátima Teixeira Ferreira, residente em Pala, Arouca, para o
pagamento de despesas com a energia elétrica; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo número 1.451, de Orlanda Sofia Gomes Teixeira, residente na Rua D. Manuel I, 1.º C, em
Arouca, para a realização de tratamento dentário; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo número 1.452, de Maria Margarida Azevedo Vasconcelos, residente em Senras, Rossas,
para a realização de tratamento dentário. ----------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, conceder os apoios nos
valores e nos termos constantes da informação dos serviços de ação social, documento que se dá aqui como
reproduzido e a fazer parte integrante desta ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------12. URBANIZAÇÃO/PLANO DIRETOR MUNICIPAL - AVALIAÇÃO - RELATÓRIO SOBRE O
ESTADO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO (2012-2013): ---------------------------------------------------------------------------------Foi presente à consideração da Câmara o relatório sobre o estado do ordenamento do território a
nível local, para cumprimento do disposto no art.º 146.º, n.º 3, do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão
Territorial, aprovado pelo Decreto-Lei número 380/99, de 22 de Setembro, alterado pelos Decretos-Lei números
53/2000, de 7 de Abril, 310/2003, de 10 de Dezembro, 316/2007, de 19 de Setembro, 46/2009, de 20 de
Fevereiro e 181/2009, de 7 de Agosto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, proceder à abertura do
período de discussão pública a que se refere o número 5 da norma legal citada. ------------------------------------------------------------13. URBANIZAÇÃO/DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO ATIVO EM AROUCA - CONSTRUÇÃO
DE INFRAESTRUTURAS - BANCADA E RAMPA DE SALTOS – ADJUDICAÇÃO:-------------------------------------------------------Foram presentes à consideração da Câmara as propostas concorrentes ao concurso público para
adjudicação da empreitada em epígrafe, acompanhadas dos relatórios do júri que procedeu à sua análise. -------------------------Face às conclusões do referido júri, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por
unanimidade, adjudicar os trabalhos à concorrente Edilages, S. A., pelo valor proposto de €53.385,00
(cinquenta e três mil trezentos e oitenta e cinco euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------14. URBANIZAÇÃO/ARRANJO URBANÍSTICO DA PRAÇA SÁ CARNEIRO E ENVOLVENTE
AO PÓLO DE AROUCA – PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE: -------------------------------------------------------------------------------Foi presente à consideração da Câmara o plano de segurança e saúde relativa à empreitada em
epígrafe.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Face à informação da DPO, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
aprovar aquele plano. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. ÁGUA/PADARIA SENHORA DO CAMPO, LD.ª – RECLAMAÇÃO: ----------------------------------------------------Foi presente a carta registada sob o número 1.296, em 14 de Março findo, de Padaria Senhora do
Campo, Ld.ª, com sede Souto, Rossas, a reclamar do elevado montante da fatura de água relativa ao consumo
do mês de Dezembro do ano findo, alegadamente derivado do mau funcionamento da rede pública de
abastecimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Face à informação da DAU, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
reembolsar a importância de €25,91 (vinte e cinco euros e noventa e um cêntimos). --------------------------------------
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----------------- 16.

REDE

VIÁRIA/RETIFICAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO/ARRANJO

DE

ARRUAMENTOS,

PARQUES, PRAÇAS E PASSEIOS - PASSEIOS NA AVENIDA DA IGREJA - LUGAR DA ESTRADA,
MANSORES – TRABALHOS A MENOS: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara uma informação da DPO, a dar conta que na empreitada
em epígrafe se mostra desnecessária a execução de trabalhos no valor de €138,00 (centro e trinta e oito euros).
----------------- Face àquela informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
autorizar a supressão daqueles trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17. REDE VIÁRIA/VIA DE LIGAÇÃO ROSSIO (EN224-1) CAÇUS/VIA ESTRUTURANTE, 1.ª
FASE – INDEMNIZAÇÃO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pelo senhor Presidente foi presente a seguinte proposta: ----------------------------------------------------------------------- “Propõe-se que a Câmara Municipal indemnize o senhor José Correia de Almeida, residente no
lugar de Nabais, freguesia de Escariz, deste concelho, com o NIF 124 865 348, com a importância de €1.000,00
(mil euros), pelos prejuízos causados na sua propriedade, sita no lugar de Nabais, freguesia da referida
freguesia de Escariz, com a abertura da via de ligação Rossio (EN 224-1) Caçus/Via Estruturante – 1.ª fase.” -------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta. ---------------------- 18. TRANSPORTES/CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO DA CENTRAL DE CAMIONAGEM –
PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o plano de segurança e saúde relativo à empreitada em
epígrafe.------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face à informação da DPO, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
aprovar aquela importância. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19. LICENCIAMENTO DE OBRAS/DARIO FERREIRA TEIXEIRA, (FIGUEIREDO, BURGO): ---------------------- Foi presente o processo de obras número 36/2013, de Daria Ferreira Teixeira, residente em
Figueiredo, Burgo, acompanhado do requerimento registado sob o número 1.670/DAU, em 2 de Dezembro do
ano findo, a solicitar a informação prévia acerca da viabilidade de construir uma habitação em terreno sito no
referido lugar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face à informação da DAU, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
mandar informar desfavoravelmente, uma vez que a pretensão viola:-------------------------------------------------------------------------- a) uma das condições que consta do parecer favorável à utilização de solo agrícola por prever a
construção de um edifício destinado a habitação a custos controlados com área superior ao máximo definido no
parágrafo 2.º da Portaria n.º 500/97, de 21 de Julho, e, consequentemente o disposto na alínea c), n.º 1, art.º
22.º, do Decreto-Lei número 73/2009, de 31 de Março;-----------------------------------------------------------------------------
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------------------b) o disposto no art.º 109.º, do Regulamento Geral das Edificações Urbanos, pelo facto da
cozinha prevista não estar provida de dispositivos eficientes para evacuação de fumos e gases e eliminação de
maus cheiros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20. LICENCIAMENTO DE OBRAS/AMÉRICO MANUEL DE SOUSA, (MURÇA, SANTA
EULÁLIA): -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente o processo de obras número 96/2013, de Américo Manuel de Sousa, residente em
Murça, Santa Eulália, acompanhado do requerimento registado sob o número 1.433/DAU, em 4 de Outubro do
ano findo, a solicitar o licenciamento com vista à construção de anexo e muro em terreno sito no referido lugar. ------------------Face à informação da DAU, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
indeferir o pedido, nos termos do disposto na alínea a), n.º 1, art.º 24.º, do Decreto-Lei número 555/99, de 16 de
Dezembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei número 177/01, de 4 de Junho, pela Lei 60/2007, de 4 de
Setembro, e pelo Decreto-Lei número 26/2010, de 30 de Março, uma vez que a pretensão contraria o disposto
no n.º 6, art.º 19.º, conjugado com o n.º 3, art.º 20.º, do regulamento do plano de urbanização de Arouca, pelo
facto da área do anexo pretendido acrescida da área do anexo já existente no terreno ser superior a 20% da
habitação principal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21. LICENCIAMENTO DE OBRAS/ELZA MARIA LARANJEIRA NOGUEIRA, (VISO, ESCARIZ):
------------------Foi presente o processo de obras número 138/97, de Elza Maria Laranjeira Nogueira, residente
em Viso, Escariz, acompanhado do requerimento registado sob o número 1.268/DAU, em 30 de Agosto de
2013, a solicitar autorização com vista a legalizar a alteração e ampliação efetuada no edifício que possui no
referido lugar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deferir o pedido, nos termos
da informação da DAU. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22. LICENCIAMENTO DE OBRAS/ANTÓNIO GOMES MOREIRA, (CALVÁRIO, ESCARIZ): ------------------------Foi presente o processo de obras número 127/2012, de António Gomes Moreira, residente em
Cruzeiro, Escariz, acompanhado do requerimento registado sob o número 307/DAU, em 13 de Março findo, a
solicitar o licenciamento com vista a ampliar e alterar a habitação que possui no lugar de Calvário, naquela
freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deferir o pedido, nos termos
da informação da DAU. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23. LICENCIAMENTO DE OBRAS/AGA – ASSOCIAÇÃO GEOPARQUE AROUCA, (COTO DO
BOI, MOLDES):--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------- Foi presente o processo de obras número 119/2010, de AGA – Associação Geoparque Arouca,
acompanhado da informação da DAU a dar conta que não foi requerida, dentro do prazo legalmente fixado, a
emissão do alvará de licença respetivo, pelo que, nos termos do disposto no n.º 2, art.º 71.º, do Decreto-Lei
número 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei número 177/01, de 4 de Junho, pela
Lei 60/2007, de 4 de Setembro, e pelo Decreto-Lei número 26/2010, de 30 de Março, há lugar à caducidade do
ato de licenciamento da operação urbanística em causa. ------------------------------------------------------------------------------------------ Face àquela informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
declarar a caducidade do aludido ato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24. LICENCIAMENTO DE OBRAS/AGOSTINHO PINTO CARDOSO, (BAIXO, CANELAS): ------------------------ Foi presente o processo de obras número 69/2012, de Agostinho Pinto Cardoso, residente em
Baixo, Canelas, acompanhado da informação da DAU a dar conta que não foi requerida, dentro do prazo
legalmente fixado, a emissão do alvará de licença respetivo, pelo que, nos termos do disposto no n.º 2, art.º
71.º, do Decreto-Lei número 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei número 177/01,
de 4 de Junho, pela Lei 60/2007, de 4 de Setembro, e pelo Decreto-Lei número 26/2010, de 30 de Março, há
lugar à caducidade do ato de licenciamento da operação urbanística em causa.------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, declarar a caducidade
daquele ato. - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25. LICENCIAMENTO DE OBRAS/AMÉRICO MOREIRA DE PAIVA RODA, (PARAMEIRA,
FERMEDO): --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o processo de obras número 172/2009, de Américo Moreira Paiva Roda, residente
em Parameira, Fermedo, acompanhado da informação da DAU a dar conta que não foi requerida, dentro do
prazo legalmente fixado, a emissão do alvará de licença respetivo, pelo que, nos termos do disposto no n.º 2,
art.º 71.º, do Decreto-Lei número 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei número
177/01, de 4 de Junho, pela Lei 60/2007, de 4 de Setembro, e pelo Decreto-Lei número 26/2010, de 30 de
Março, há lugar à caducidade do ato de licenciamento da operação urbanística em causa. --------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, declarar a caducidade
daquele ato. - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26. LICENCIAMENTO DE OBRAS/ROCHA SANTOS & AZEVEDO, LD.ª, (VALE DE LAMEIROS,
ESCARIZ): -- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o processo de obras número 136/2008, de Rocha Santos & Azevedo, Ld.ª, com sede
na Rua Padre Joaquim Aguiar, Carregosa, Oliveira de Azeméis, acompanhado da informação da DAU a dar
conta que não foi requerida, dentro do prazo legalmente fixado, a emissão do alvará de licença respetivo, pelo
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que, nos termos do disposto no n.º 2, art.º 71.º, do Decreto-Lei número 555/99, de 16 de Dezembro, com a
redação dada pelo Decreto-Lei número 177/01, de 4 de Junho, pela Lei 60/2007, de 4 de Setembro, e pelo
Decreto-Lei número 26/2010, de 30 de Março, há lugar à caducidade do ato de licenciamento da operação
urbanística em causa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, declarar a caducidade do
referido ato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27. DIVERSOS/ATRIBUIÇÃO DE MENÇÕES HONORÍFICAS: ---------------------------------------------------------------Foram presentes à consideração da Câmara as propostas que se dão aqui como reproduzidas e
a fazer parte integrante desta ata, no sentido da Câmara conceder a Medalha de Mérito Municipal, grau ouro, à
Associação para a Integração de Crianças Inadaptadas de Arouca, à Casa do Povo de Santa Cruz de
Alvarenga, ao Centro Social e Cultural de Fermedo, Escariz e Mato, ao Centro Social Paroquial S. Salvador do
Burgo de Arouca, ao Centro Social Santa Cristina de Mansores, ao senhor José Carlos Pereira Pinto Noronha e
à senhora Maria de Lurdes Correia Fernandes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou por unanimidade, decorrida votação por voto secreto, aprovar aquelas
propostas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em sequência, os Vereadores senhores José Luís Alves e Fernando Peres apresentaram a
seguinte proposta:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Em 2014 perfazem 40 anos da implementação da democracia em Portugal. ---------------------------------------------Durante este período, foram várias as figuras que estiveram à frente de diferentes órgãos
autárquicos arouquenses, a generalidade, dando tudo de si em prol das populações locais e do
desenvolvimento da sua região. Considerando que os representantes máximos do município que dirigiram os
destinos de Arouca nas últimas quatro décadas foram e são personalidades marcantes que durante a sua
gestão autárquica trabalharam incansavelmente na defesa dos interesses e do desenvolvimento de Arouca, é
de toda a inteira justiça que o município homenageie o seu trabalho, empenho e dedicação, muitas vezes com
claro prejuízo da sua vida familiar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Assim, propomos que seja atribuída a Medalha de Honra do Município, grau ouro, aos expresidentes da Câmara Municipal, Joaquim Brandão de Almeida, Zeferino Duarte Brandão e José Armando
Oliveira.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou por unanimidade, decorrida votação por voto secreto, conceder as medalhas
propostas com os fundamentos constantes do documento que se dá aqui como reproduzido e a fazer parte
integrante desta ata. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------- Mais foi deliberado a Câmara, também por unanimidade, decorrida votação nominal, efetuar a
cerimónia de entrega das medalhas de Mérito Municipal no próximo dia 2 de Maio, e a cerimónia de entrega das
Medalhas de Honra por ocasião da cerimónia evocativa do 40.º aniversário do 25 de Abril. --------------------------------------------- 28. DIVERSOS/CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PARA UM CAMIÃO (150 HORAS) – 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 11, art.º 73.º, do Orçamento de Estado de 2014
e, por analogia, nas normas jurídicas até aqui aplicáveis à administração central, delibere emitir parecer prévio
vinculativo favorável à contratação de serviços de um camião, nos termos e condições ali previstos.--------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta. ---------------------- 29. DIVERSOS/ESTATUTO DO DIREITO DE OPOSIÇÃO - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO: ----------------------- Foi presente à consideração da Câmara o relatório de avaliação do grau de observância do
respeito pelos direitos e garantias consagrados no Estatuto do Direito de Oposição, elaborado nos termos do
art.º 10.º daquele Estatuto, aprovado pela Lei n.º 24/98, de 26 de Maio.----------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele relatório. ----------------------- 30. DIVERSOS/ARNALDO MANUEL REIMÃO VAZ PEREIRA E OUTRA – CONDIÇÕES DE
SEGURANÇA DE EDIFÍCIO: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Foi presente à consideração da Câmara o auto da vistoria realizada ao edifício propriedade do
senhor Arnaldo Manuel Reimão Vaz Pereira e outra, sito no lugar de Figueiredo, freguesia do Burgo, para
avaliar 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.º33.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, com a redação dada pelo Decreto-Lei número
177/01, de 4 de Junho, pela Lei 60/2007, de 4 de Setembro, e pelo Decreto-Lei número 26/2010, de 30 de
Março, ordenar a realização das obras constantes do referido auto, no prazo aí mencionado. ------------------------------------------ 31. AUTOS DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/REQUALIFICAÇÃO DAS PRAÇAS E RUAS DO
CENTRO HISTÓRICO DE AROUCA - ALAMEDA D. DOMINGOS DE PINHO BRANDÃO, 1.ª FASE —
ACESSO SUL – AUTOS N.º 1, 2 E 3: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foram presentes à consideração da Câmara os autos de medição de trabalhos números 1, 2 e 3,
relativos à empreitada em epígrafe, nos valores de, respetivamente, €1.178,24 (mil cento e setenta e oito euros
e vinte e quatro cêntimos), €6.699,96 (seis mil seiscentos e noventa e nove euros e noventa e seis cêntimos) e
€2.170,00 (dois mil cento e setenta euros). --------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------Aquando da apresentação deste assunto o senhor Presidente informou o executivo que nele tem
interesse um seu familiar, pelo que deve ser declarado impedido de participar na sua discussão e votação. ------------------------Declarado o impedimento, assumiu a direção dos trabalhos a senhora Vice-Presidente, Vereadora
senhora Margarida Belém, nos termos do número 3, art.º 57.º, da Lei número 169/99, de 18 de Setembro. -------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, sem a presença daquele
membro, aprovar referidos autos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32. AUTOS DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/REMODELAÇÃO INTERIOR NA DPO – AUTO N.º
1 E FINAL: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente o auto de medição de trabalhos número 1 e final, correspondente à empreitada em
epígrafe, no valor de €1.809,54 (mil oitocentos e nove euros e cinquenta e quatro cêntimos). -------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. -----------------------------33.

AUTOS

DE

MEDIÇÃO

DE

TRABALHOS/

PAVIMENTAÇÃO/ARRANJO

DE

ARRUAMENTOS, PARQUES, PRAÇAS E PASSEIOS - PASSEIOS NA AVENIDA DA IGREJA - LUGAR DA
ESTRADA, MANSORES – AUTO N.º 2 E FINAL: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente o auto de medição de trabalhos número 2 e final, relativo à empreitada em epígrafe,
no valor de €4.806,40 (quatro mil oitocentos e seis euros e quarenta cêntimos). -------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. -----------------------------34. AUTOS DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/VALORIZAÇÃO DO SÍTIO ARQUEOLÓGICO DA
MALAFAIA (VÁRZEA) – AUTO N.º 20 E FINAL: -----------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente o processo de obras número 20 e final, relativo à empreitada em epígrafe, no valor
de €242,50 (duzentos e quarenta e dois euros e cinquenta cêntimos). --------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. -----------------------------III — INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: --------------------------------------------------------------------------------------------------Nada a registar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 17 horas e 25 minutos. --------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------- 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. -------------------------------------------------------------

