ATA N.º 10/2016
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 17.MAIO.2016
----------------- Aos dezassete dias do mês de Maio 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 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:---------------------------------------------------------------------------------- Subscrito por todos os membros do executivo, foi presente, para ficar registado em ata, o
seguinte: ----- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “A Câmara Municipal atribui um voto de louvor e aclamação ao Futebol Clube de Arouca pelo feito
impar alcançado pelo clube ao ter alcançado o 5.º lugar na primeira liga portuguesa que dá acesso à liga
Europa, contribuindo desta forma para a projeção do nome de Arouca à escala internacional.” ---------------------------------------- Seguidamente o Vereador senhor José Luís Alves pediu a palavra para: -------------------------------------------------- 1. Dizer que teve conhecimento pela comunicação social da retirada da bancada amovível do
estádio municipal, perguntando qual o propósito que esteve na base desse facto; --------------------------------------------------------- 2. Referir que tomou conhecimento, também pela comunicação social, da intenção da Câmara
proceder à construção de uma ciclovia até Rossas, perguntando se esse projeto se enquadra no arranjo
previsto para as margens do Agualva, se se trata ainda de uma candidatura ou se é apenas a construção de
uma ciclovia; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Perguntar se o Presidente da Assembleia Municipal foi convidado para o jantar de homenagem
ao Futebol Clube de Arouca, iniciativa da Câmara com a qual se congratula; ---------------------------------------------------------------- 4. Alertar para a situação delicada em que se encontram alguns taludes e declives, fruto dos
elevados níveis de precipitação que ocorreram nos últimos meses, referindo o caso existente na Rua da
Boavista, que podem constituir perigo para pessoas e bens, perguntando se a Câmara faz alguma
monitorização a situações desse género; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Perguntar em que ponto se encontra o processo de construção das novas instalações da
Academia de Música de Arouca, aludindo a rumores segundo os quais será intenção da Câmara construir um
auditório nas instalações da EB2,3 de Arouca, tendo perguntado sobre a finalidade dos trabalhos de topografia
que foram recentemente realizados no recinto daquela escola. ---------------------------------------------------------------------------------- Em sequência o senhor Presidente referiu que: --------------------------------------------------------------------
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------------------1. Há já algum tempo que andava a pedir à Liga Profissional de Futebol autorização para retirar a
bancada amovível já que ela era absolutamente desnecessária, tendo aquele organismo finalmente acedido a
essa pretensão. Que a Câmara já dispõe do projeto para a construção de uma bancada definitiva, aguardandose a vistoria técnica por parte da UEFA para avaliar do número de lugares que venham a ser necessários; -------------------------2. Como já tem referido em reuniões anteriores, é intenção proceder à construção de uma ciclovia
desde as imediações do espaço feira até Rossas, estando ainda a ser preparada a candidatura ao
financiamento dos fundos estruturais, no âmbito da mobilidade urbana; ------------------------------------------------------------------------3. Que há cerca de um mês convidou o treinador do clube para, conjuntamente com a restante
equipa, visitar os passadiços, tendo ele sugerido que tal visita fosse realizada no final do campeonato. Que em
face disso se lembrou de proporcionar à equipa, seus familiares e demais entidades que o clube entendeu
convidar, um dia turístico, proporcionando-lhes uma visita ao território do Arouca Geopark, numa ação de
representação do município, não tendo a Câmara convidado qualquer entidade; ------------------------------------------------------------4. À Câmara é completamente impossível verificar todos os taludes e muros para avaliar a sua
estabilidade e segurança, procedendo à avaliação das situações de que toma conhecimento, o que já
aconteceu no caso concreto referido; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. O Ministério de Educação propôs transferir para o Município a propriedade das instalações da
EB2,3 de Arouca de modo a que Câmara possa garantir a componente nacional do investimento de 2,5 milhões
de euros já disponíveis para a beneficiação dos edifícios, o que, a concretizar-se, permitiria instalar ali a
Academia de Música, proposta essa que está ainda a ser ponderada. --------------------------------------------------------------------------Seguidamente o Vereador senhor Fernando Peres pediu a palavra para perguntar se existe algum
projeto para mudar o parque de pesados existente a sul da vila por forma a libertar aquele espaço para o
estacionamento de autocarros, ao que o senhor Presidente respondeu que nunca tinha pensado retirar o
estacionamento de veículos pesados daquele local, entendendo, no entanto, pertinência à questão, que merece
ponderação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II — PERÍODO DA ORDEM DO DIA: --------------------------------------------------------------------------------------------------01. ATA: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente à consideração da Câmara a ata número 09/2016, relativa à reunião ordinária de 3
de Maio último. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Achada conforme, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprová-la. ------------------02. JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS:------------------------------------------------------------------------------------------------------Foram presentes as cartas do senhor Presidente a solicitar a justificação das suas faltas às
reuniões de 19 de Abril e 3 de Maio últimos. -------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------- Aquando da apresentação deste assunto o senhor Presidente informou o executivo que, por nele
ter interesse, deve ser declarado impedido de participar na sua discussão e votação. ---------------------------------------------------- Declarado o impedimento, assumiu a direção dos trabalhos a senhora Vice-Presidente, Vereadora
Margarida Belém, nos termos do n.º 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 do senhor
Presidente, considerar aquelas faltas justificadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 03. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: ---------------------------------------------- Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 91, do dia de ontem, que apresenta um
saldo em disponibilidades no valor global de €4.696.862,23 (quatro milhões seiscentos e noventa e seis mil
oitocentos e sessenta e dois euros e vinte e três cêntimos), correspondente a operações orçamentais e não
orçamentais, nos valores de, respetivamente, €4.272.474,72 (quatro milhões duzentos e setenta e dois mil
quatrocentos e setenta e quatro euros e setenta e dois cêntimos) e €424.387,51 (quatrocentos e vinte e quatro
mil trezentos e oitenta e sete euros e cinquenta e um cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/GRANDES OPÇÕES DO PLANO – 10.ª ALTERAÇÃO: ----------------------- Foi presente à consideração da Câmara a 10.ª alteração às Grandes Opções do Plano para o ano
em curso, instruída com o mapa discriminativo dos projetos/ações a alterar, da qual não resulta qualquer
alteração da dotação global definida, documento que se dá aqui como reproduzido e a fazer parte integrante
desta ata. ---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele documento. ------------------- 05. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ORÇAMENTO – 10.ª ALTERAÇÃO:------------------------------------------------- Foi presente a 10.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 €176.000,00 (cento e
setenta e seis mil 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. ---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/GRANDES OPÇÕES DO PLANO – 1.ª REVISÃO: ------------------------------ Foi presente à consideração da Câmara a 1.ª Revisão às Grandes Opções do Plano para o ano
em curso, visando o reforço das verbas definidas de várias rubricas, documento que se dá aqui como
reproduzido e a fazer parte integrante desta ata. -------------------------------------------------------------------------------------

17.05.2016

------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com as abstenções dos
Vereadores senhores José Luís Alves e Fernando Peres, aprovar aquela revisão e mandar submete-la à
consideração da Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ORÇAMENTO – 1.ª REVISÃO:---------------------------------------------------------Foi presente à consideração da Câmara a primeira revisão ao orçamento para o ano em curso,
mediante a qual se procede à afetação de parte do saldo transitado do ano económico anterior, no valor global
de €2.405.000,00 (dois milhões quatrocentos e cinco mil euros), a diversos projetos previstos nas Grandes
Opções do Plano, designadamente aos que foram considerados com verbas a definir, documento que se dá
aqui como reproduzido e a fazer parte integrante desta ata. ---------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com as abstenções dos
Vereadores senhores José Luís Alves e Fernando Peres, aprovar aquela revisão e mandar submete-la à
consideração da Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08. DESPORTO E TEMPOS LIVRES/JUNTA DE FREGUESIA DE MANSORES –
MANUTENÇÃO DE RELVADO SINTÉTICO – COMPARTICIPAÇÃO: -------------------------------------------------------------------------Foi presente o ofício registado sob o número 3.462, em 15 de Julho do ano findo, da Junta de
Freguesia de Mansores, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a realização de trabalhos
de manutenção do relvado sintético do campo das Relvas. ----------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, comparticipar com €3.500,00
(três mil e quinhentos euros), importância a pagar de acordo com o desenvolvimento dos trabalhos. ----------------------------------09. DESPORTO E TEMPOS LIVRES/CENTRO DE FORMAÇÃO DESPORTIVA – PROJETO
BASE: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente à consideração da Câmara o projeto base relativo ao Centro de Formação
Desportiva. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele projeto. -------------------------10. AÇÃO SOCIAL/SEMENTE DE FUTURO COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL,
CRL – RECONHECIMENTO DE INTERESSE: --------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente o requerimento registado sob o número 504/DAU, em 13 de Abril último, da Semente
de Futuro Cooperativa de Solidariedade Social, CRL, com sede em Casal, Chave, a solicitar, nos termos da
alínea b), n.º 3, art.º 22.º, do Regulamento do Plano Diretor Municipal, a emissão de declaração de interesse
público para a construção de edifício com área de utilização líquida não superior a 400 m², destinado a
desenvolver as suas atividades sociais, nomeadamente uma unidade socio ocupacional para doentes mentais,
a levar a efeito em terreno que possui no referido lugar. ---------------------------------------------------------------------------
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----------------- Face à informação da DAU, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
deferir o pedido e mandar submete-lo à apreciação da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------- 11. DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL/LOTEAMENTO INDUSTRIAL DA MATA, MANSORES
– ALTERAÇÃO: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o requerimento registado sob o número 268/DAU, em 29 de Fevereiro findo, de
Camarc-Carpintaria e Marcenaria de Arouca, Ld.ª, a solicitar a alteração ao lote 4 do loteamento industrial da
Mata, Mansores, promovido por esta Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face à informação da DAU, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
deferir o pedido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12. LICENCIAMENTO DE OBRAS/MARIA DE LURDES BRANDÃO FERNANDES MENDES,
(AROUCA, AROUCA): -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o processo de obras número 17/2015, de Maria de
Lurdes Brandão Fernandes Mendes, residente na Rua Carlos Alves, nesta vila, acompanhado do requerimento
registado sob o número 1.245/DAU, em 27 de Outubro do ano findo, a solicitar informação prévia acerca da
viabilidade de proceder ao loteamento de um terreno a confrontar com a Rua Dr. Figueiredo Sobrinho, também
nesta vila. ---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, mandar informar
favoravelmente, nos termos da informação da DAU. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 13. LICENCIAMENTO DE OBRAS/ANTÓNIO AIRES DE PINHO REBELO, (RUA DO VALE,
MANSORES): -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o processo de obras número 79/2015, de António Aires de Pinho Rebelo, residente
na Rua do Vale, 246, freguesia de Mansores, acompanhado do requerimento registado sob o número 1.376, em
14 de Outubro do ano findo, a solicitar o licenciamento para proceder à ampliação de telheiro, a levar a efeito no
lugar de Vale, daquela freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deferir o pedido, nos termos
da informação do Gabinete Via Verde. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14. LICENCIAMENTO DE OBRAS/SPIRACOL UNIPESSOAL, LD.ª, (ORVIDA, FERMEDO): ---------------------- Foi presente o processo de obras número 53/2015, de Spiracol Unipessoal, Ld.ª, com sede na
Rua Gil Vicente, 98, 1.º Dt.º, freguesia de Arrifana, município de Santa Maria da Feira, acompanhado do
requerimento registado sob o número 650/DAU, em 10 de Julho do ano findo, a solicitar o licenciamento para a
construção de edifício agrícola de apoio à criação de caracóis, a levar a efeito no lugar de Orvida, freguesia de
Fermedo.----- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deferir o pedido, nos termos
da informação do Gabinete Via Verde. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. LICENCIAMENTO DE OBRAS/MARIA TERESA DE BRITO MOTA GOMES, (PINHEIRO,
AROUCA): -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente o processo de obras número 45/2016, de Maria Teresa de Brito Mata Gomes,
residente em Pinheiro, freguesia de Arouca, acompanhado do requerimento registado sob o número 537/DAU,
em 20 de Abril findo, a solicitar o licenciamento para proceder à construção de muros de vedação e de suporte
de terras, a levar a efeito no referido lugar.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deferir o pedido, nos termos
da informação da DAU. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. LICENCIAMENTO DE OBRAS/JOÃO PAULO ALMEIDA FERREIRA, (PERNOUZELA,
AROUCA): -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente à consideração da Câmara o processo de obras número 80/2015, de João Paulo
Almeida Ferreira, residente na Rua do Agualva, n.º 6, nesta vila, acompanhado do requerimento registado sob o
número 1.388/DAU, em 16 de Outubro do ano findo, a solicitar o licenciamento com vista a alterar e ampliar a
habitação que possui no lugar de Pernouzela, freguesia de Arouca.-----------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deferir o pedido, nos termos
da informação da DAU. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17. LICENCIAMENTO DE OBRAS/JÚLIO CORREIA DE OLIVEIRA, (COSTA, MANSORES): ----------------------Foi presente o processo de obras número 20/2016, de Júlio Correia de Oliveira, residente na Rua
Carlos Gomes Moreira, 57, freguesia de Mansores, acompanhado do requerimento registado sob o número
152/DAU, em 28 de Janeiro findo, a solicitar o licenciamento com vista a construir habitação e muros em terreno
sito no lugar da Costa, daquela freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deferir o pedido, nos termos
da informação da DAU. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18. LICENCIAMENTO DE OBRAS/ARMÉNIO TAVARES DE ALMEIDA, (POÇOS, SANTA
EULÁLIA): -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente o processo de obras número 14/2016, de Arménio Tavares de Almeida, residente em
França, acompanhado do requerimento registado sob o número 100/DAU, em 22 de Janeiro findo, a solicitar o
licenciamento para a construção de um muro confinante com a estrada municipal, a levar a efeito no lugar de
Poços, freguesia de Santa Eulália. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.05.2016

----------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deferir o pedido, nos termos
da informação da DAU. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19. LICENCIAMENTO DE OBRAS/JOSÉ CARLOS PINHO JÚLIO, (NOGUEIRÓ, URRÔ): -------------------------- Foi presente o processo de obras número 25/2016, de José Carlos Pinho Júlio, residente em
Nogueiró, Urrô, acompanhado do requerimento registado sob o número 206/DAU, em 16 de Fevereiro último, a
solicitar o licenciamento para proceder à construção de habitação e muros, a levar a efeito em terreno sito no
referido lugar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deferir o pedido, nos termos
da informação da DAU. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20. LICENCIAMENTO DE OBRAS/ANTÓNIO DUARTE GOMES, (OUTEIRO MEÃO, MOLDES): ----------------- Foi presente o processo de obras número 232/92, de António Duarte Gomes, residente em
Friães, Moldes, acompanhado do requerimento registado sob o número 495/DAU, em 12 de Abril, findo, a
solicitar o licenciamento para ampliar um edifício com destino a garagem, a levar a efeito no lugar de Outeiro
Meão, daquela freguesia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deferir o pedido, nos termos
da informação da DAU. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21. DIVERSOS/PARQUE DE NEGÓCIOS DE ESCARIZ, 2.ª FASE - VENDA DE LOTES –
PAGAMENTO DE SEGUNDA PRESTAÇÃO – PRORROGAÇÃO DE PRAZO: ------------------------------------------------------------ Foi presente a carta registada sob o número 2.237, em 6 de Maio corrente, de Pedro Nuno
Tavares, na qualidade de gerente e em representação das empresas, Capricepuzzle, Ld.,ª Embraceballad, Ld.ª
e Milling Aeronautic Components, Ld.ª, adquirentes, dos lotes 1, 2 e 3, respetivamente, do Parque de Negócios
de Escariz, 2.ª fase, a expor quanto ao facto de não terem procedido ao pagamento da segunda prestação do
respetivo preço dentro do prazo definido no n.º 2, art.º 9.º, do regulamente que serviu de base à alienação,
solicitando que lhes seja relevada essa falta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face à informação dos serviços jurídicos e considerando que as adquirentes procederam, por sua
iniciativa, ao pagamento das prestações com cinco dias de atraso, a Câmara deliberou, decorrida votação
nominal e por unanimidade, considerar esses cinco dias como o novo prazo a que se refere o n.º 3 do referido
art.º 9.º, desde que cada uma pague, no prazo de dez dias, a contar da respetiva notificação, a cláusula penal
de 10% do preço do lote respetivo, nos termos do § único do n.º 2 do mesmo art.º 9.º e dos juros que sejam
devidos, calculados à taxa legal, contados do fim do prazo para o pagamento da prestação em falta. -------------------------------- 22. DIVERSOS/OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO NO CENTRO HISTÓRICO –
ESPLANADAS: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------Foram presentes à consideração da Câmara os pedidos de autorização de ocupação do espaço
público na freguesia de Arouca para a instalação de esplanadas abertas, apresentados no Balcão do
Empreendedor, nos termos do disposto no Decreto-Lei número 48/2011, de 16 de Janeiro, na redação em vigor,
por Fonseca, Ribeiro & Amorim, Ld.ª, com estabelecimento na Praça Brandão de Vasconcelos, e por Teixeira &
Reis, Ld.ª, com estabelecimento na Avenida 25 de Abril. -------------------------------------------------------------------------------------------Face à informação da DAU, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade
deferir o pedido de Fonseca, Ribeiro & Amorim, Ld.ª e indeferir o pedido apresentado por Teixeira & Reis, Ld.ª
já que este não respeita o disposto na alínea b), n.º 2, art.º 11.º do referido Decreto-Lei, porque a ocupação “não
pode prejudicar a beleza ou enquadramento de monumentos nacionais, de edifícios de interesse público ou
outros suscetíveis de ser classificados pelas entidades públicas.”--------------------------------------------------------------------------------23. DIVERSOS/ACÚSTICA MÉDICA – HIDDEN HEARING (PORTUGAL) UNIPESSOAL, LD.ª –
OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente a carta registada sob o número 1.972, em 22 de Abril último, de Acústica Médica Hidden Hearing (Portugal), Unipessoal, Ld.ª com sede em Oeiras, a solicitar autorização para proceder à
realização de uma ação de rastreio auditivo na Praça Brandão de Vasconcelos no próximo dia 31 de Maio, com
recurso a uma unidade móvel, e a isenção do pagamento das taxas devidas por tal ocupação. -----------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, indeferir o pedido. --------------------------------24. DIVERSOS/O ENGENHO – PARQUES DE LAZER E TURISMO, LD.ª – PROLONGAMENTO
DE HORÁRIO DE ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO: ---------------------------------------------------------------------------------Foi presente a carta registada sob o número 1.600, em 1 de Abril último, de O Engenho –
Parques de Lazer e Turismo, Ld.ª, com sede em S. João, freguesia de Tropeço, a solicitar a prorrogação do
horário de funcionamento até às 4:00 do restaurante atualmente com a designação comercial de Quinta d’Além
da Ponte.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deferir o pedido nos termos
da informação da DAU. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25. DIVERSOS/LOTEAMENTO DO PARQUE DE NEGÓCIOS DE ESCARIZ – ALTERAÇÃO: ----------------------Foi presente à consideração da Câmara a quinta alteração ao projeto do Parque de Negócios de
Escariz. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Face à informação da DAU, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
deferir o pedido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26. DIVERSOS/CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DO PARQUE DE NEGÓCIOS DE
ESCARIZ - DEFEITOS DA OBRA: -------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------- A propósito da empreitada em epígrafe foi presente a seguinte informação da Divisão de
Planeamento e Obras: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Na sequência do nosso ofício n.º 115/DPO de 01 de abril de 2016 vem o empreiteiro dizer, por
carta de 08 de abril de 2016, que se anexa, que os trabalhos não executados foram compensados com a
realização de outros.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Os serviços mantêm integralmente a informação contida naquele nosso ofício. ------------------------------------------ Feita a vistoria à obra em 14.04.2016 verificou-se que o empreiteiro realizou agora alguns dos
trabalhos não realizados, pagos pela câmara municipal. Contudo, concluem os técnicos do município que
continuam por executar 8 ramais domiciliários de água, no valor de 1.710 €, o fornecimento e montagem de
quadro elétrico no valor de 2.494,70€, totalizando 4.204,7 €, valor que corresponde aos trabalhos que o
empreiteiro não realizou mas que recebeu o respetivo preço. ------------------------------------------------------------------------------------ Deste modo, tendo em consideração a deliberação de Câmara tomada em reunião de 6.10.2015
e a informação dos serviços que lhe serviu de base, decisão que foi notificada ao empreiteiro pelo nosso ofício
n.º 410/DPO de 21 de outubro de 2015, não tendo o empreiteiro, procedido à reposição voluntária das
importâncias que recebeu indevidamente somos de parecer que a câmara deve acionar a caução prestada para
ser ressarcida do valor em causa (4.204,7 €), dando conhecimento do facto ao IMPIC nos termos e para os
efeitos previstos na Lei 41/2015, de 3 de junho, designadamente nos artigos 17.º, n.º 1, 30.º, n.º 1, e 31.º e
seguintes.” --- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face àquela informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
mandar acionar a caução no referido valor e nos demais termos que são informados. ---------------------------------------------------- 27. DIVERSOS/MAURÍCIO TEIXEIRA DOS SANTOS – INDEMNIZAÇÃO: ----------------------------------------------- Foi presente a carta registada sob o número 1.825, em 13 de Abril findo, de Maurício Teixeira dos
Santos, residente em Bairro, Moldes, a solicitar o ressarcimento pelos prejuízos causados na sua viatura por
uma pedra alegadamente projetada pelo equipamento com que os funcionários do município procediam à
limpeza de bermas na Avenida Reinaldo Noronha, nesta vila. ------------------------------------------------------------------------------------ Face à informação da DPO, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
atribuir a indemnização de €143,52 (cento e quarenta e três euros e cinquenta e dois cêntimos). ------------------------------------- 28. DIVERSOS/SÉRGIO DANIEL FERNANDES ROCHA – INDEMNIZAÇÃO: ------------------------------------------ Foi presente a carta registada sob o número 1.825, em 13 de Abril findo, de Sérgio Daniel
Fernandes da Rocha, residente em Laceiras de Sá, freguesia de Santa Maria de Serdoura, município de
Castelo de Paiva, a solicitar o ressarcimento pelos prejuízos causados na sua viatura por uma pedra
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alegadamente projetada pelo equipamento com que os funcionários do município procediam à limpeza de
bermas na E. M. 504, junto à ponte do Arda. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Face à informação da DPO, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
atribuir a indemnização de €54,66 (cinquenta e quatro euros e sessenta e seis cêntimos). -----------------------------------------------O Vereador senhor Marcelo Pinho ausentou-se da reunião.---------------------------------------------------------------------29. DIVERSOS/JUNTA DE FREGUESIA DE ALVARENGA – AMPLIAÇÃO DA CASA DO POVO
DE ALVARENGA – CENTRO CULTURAL DE ALVARENGA – COMPARTICIPAÇÃO: --------------------------------------------------Foi presente à consideração da Câmara o ofício registado sob o número 2.040, em 26 de Abril
findo, da Junta de Freguesia de Alvarenga, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a
“Ampliação da Casa do Povo de Alvarenga – Centro Cultural de Alvarenga”. -----------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, comparticipar com
€50.000,00 (cinquenta mil euros), a pagar de acordo com o desenvolvimento dos trabalhos. --------------------------------------------30. DIVERSOS/ATRIBUIÇÃO DE TOPONÍMIA NA FREGUESIA DE ESCARIZ: -----------------------------------------Foi presente à consideração da Câmara a proposta de atribuição de toponímia a arruamentos na
freguesia de Escariz, documento que se dá aqui como reproduzido e a fazer parte integrante desta ata.-----------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar a proposta que
antecede. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reentrou o Vereador senhor Marcelo Pinho.-----------------------------------------------------------------------------------------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 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. -------------------------------------------------------------

