ATA N.º 13/2015
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 02.JUNHO.2015
----------------- Aos dois dias do mês de Junho de dois mil e quinze, nesta vila de Arouca e Edifício dos Paços do
Concelho, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal de Arouca, sob a Presidência do seu Presidente, senhor
José Artur Tavares Neves, e com a presença dos Vereadores senhores Margarida Maria de Sousa Correia
Belém, Alcino Marcelo da Costa Pinho, Albino Jorge Cardoso Gonçalves, Filipa Isabel Pereira Mendes Teles de
Noronha, José Luís Alves da Silva e Fernando Noites Peres.------------------------------------------------------------------------------------- Pelas 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 ter tido conhecimento que os alunos de Vila Viçosa estão a ser deslocados para a vizinha
freguesia de Nespereira, ao que parece porque a Junta de Freguesia ou a Câmara Municipal de Cinfães estão a
fornecer gratuitamente as refeições, perguntando se isso corresponde à verdade e, sendo, o que pensa fazer-se
no sentido de reverter essa situação, até por forma a não por em causa o funcionamento do polo escolar de
Canelas;------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Perguntar, novamente, quando a Câmara pensa proceder à beneficiação da ponte da Ribeira; ------------------ 3. Referir que há cerca de um ano levantou a questão da deterioração do piso sintético do campo
de futebol de sete do complexo desportivo, tendo sido dito na altura que a substituição do piso seria efetuada no
decurso deste ano, antes da realização do torneio infantil de verão; nada tendo sido ainda feito, e verificando-se
que o piso apresenta já buracos de cinquenta centímetros sob a tela sintética, perguntou quando irá ser feita a
reparação; --- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Manifestar o seu repúdio pelo facto de a Câmara não ter sido chamada a definir os critérios
para a determinação do valor dos subsídios a atribuir às associações desportivas com atividades de formação
em vez de serem apenas fixados por uma ou duas pessoas. ------------------------------------------------------------------------------------- Em sequência o senhor Presidente referiu que: ------------------------------------------------------------------------------------ 1. Está a ouvir pela primeira vez esse facto, sendo certo que no ano letivo anterior alguns alunos
foram matriculados naquela escola por livre iniciativa dos pais, facto que a Câmara não pode contrariar, sem
prejuízo da atenção que dará a essa situação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Pese embora não ter ainda informação oficial da cedência dos terrenos, está já a ser
desenvolvido o processo para a execução dos trabalhos;------------------------------------------------------------------------------------------ 3. Já foram encetados contactos com o fornecedor do novo piso sintético para proceder aos
trabalhos, que, no entanto, não deu garantias de vir a realizar a obra antes do próximo verão; -------------------------
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------------------4. Os critérios serão analisados aquando da apresentação da proposta que ele vai apresentar
para a concessão dos subsídios, uma vez que a comissão nomeada, composta por três Vereadores, não
chegou a acordo quanto aos critérios a aplicar no apoio à formação desportiva. -------------------------------------------------------------O Vereador senhor Fernando Peres pediu a palavra para se referir ao incêndio ocorrido no último
fim-de-semana no passadiço do rio Paiva, dizendo não saber qual a extensão ardida e manifestar a sua
preocupação pela inexistência de fiscalização que impeça as pessoas de invadirem a obra, tendo o senhor
Presidente referido que o que aconteceu é um caso de polícia, tendo sido participado às autoridades
competentes para que sejam identificados e punidos os culpados. ------------------------------------------------------------------------------II — PERÍODO DA ORDEM DO DIA: --------------------------------------------------------------------------------------------------01. ATA: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente à consideração da Câmara a ata número 12/2015, relativa à reunião ordinária de 28
de Maio findo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Achada conforme, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprová-la. ------------------02. JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS:------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente à consideração da Câmara a carta do senhor Presidente a solicitar a justificação da
sua falta à última reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 aquela falta justificada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------03. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: -----------------------------------------------Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 103, do dia de ontem, que apresenta um
saldo em disponibilidades no valor global de €5.758.316,85 (cinco milhões setecentos e cinquenta e oito mil
trezentos e dezasseis euros e oitenta e cinco cêntimos), correspondente a operações orçamentais e não
orçamentais, nos valores de, respetivamente, €5.273.417,37 (cinco milhões duzentos e setenta e três mil
quatrocentos e dezassete euros e trinta e sete cêntimos) e €484.899,48 (quatrocentos e oitenta e quatro mil
oitocentos e noventa e nove euros e quarenta e oito cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------04. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/GRANDES OPÇÕES DO PLANO – 11.ª ALTERAÇÃO: -------
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----------------- Foi presente à consideração da Câmara a 11.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 €123.500,00 (cento e vinte e três mi 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 o documento que
antecede. ---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ORÇAMENTO – 11.ª ALTERAÇÃO:------------------------------------------------- Foi presente a 11.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 €165.500,00 (cento e
sessenta e cinco 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 aquele documento. ------------------- 06. ENSINO BÁSICO/POLO ESCOLAR DE AROUCA – FASE 4 – TRABALHOS A MENOS:---------------------- Foi presente à consideração da Câmara uma informação da DPO a dar conta que se mostra
desnecessária a execução de trabalhos na empreitada em epígrafe no valor de €31.384,32 (trinta e um mil
trezentos e oitenta e quatro euros e trinta e dois cêntimos. ---------------------------------------------------------------------------------------- Face àquela informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
autorizar a supressão daqueles trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07. CULTURA/ATIVIDADES CULTURAIS – SUBSÍDIOS: --------------------------------------------------------------------- Foram presentes à consideração da Câmara os pedidos das associações abaixo identificadas
para a concessão de subsídios no âmbito das atividades culturais, apresentados nos termos do Regulamento
para a Concessão de Apoios ao Desenvolvimento Cultural, Social, Recreativo e Desportivo, para: ----------------------------------- 1. O desenvolvimento da atividade regular no decurso do corrente ano:--------------------------------------------- Registo n.º 1.443, da Academia Sénior de Arouca -------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 1.253, da Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de Provisende; ------------------------------------ Registo n.º 1.586, da Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Chave; ------------------------------------------- Registo n.º 1.617, da Associação de Melhoramentos do Monte da Senhora da Mó; ------------------------------------- Registo n.º 1.380, da Associação Orfeão de Arouca; ----------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 1.496, da Associação Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica e
Secundária de Escariz;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 1.638, da Associação Pais e Encarregados de Educação da EB1/JI Paços, Moldes; -------------------- Registo n.º1.471, da Associação Pais e Encarregados Educação das Escolas e JI do Burgo;--------
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------------------Registo n.º 1.373, da Associação Social e Cultural de Espiunca; --------------------------------------------------------------Registo n.º 1.615, da Banda Musical de Arouca;------------------------------------------------------------------------------------Registo n.º 1.601, da Banda Musical de Figueiredo; -------------------------------------------------------------------------------Registo n.º 483, da Casa do Povo de Arouca; ---------------------------------------------------------------------------------------Registo n.º 1.600, da Casa do Povo Santa Cruz de Alvarenga;-----------------------------------------------------------------Registo n.º1.481, do Centro Cultural e Recreativo S. Martinho de Espiunca; -----------------------------------------------Registo n.º 1.241, do Centro Cultural, Recreativo e Desportivo de Lourosa de Matos: -----------------------------------Registo n.º 1.407, do Centro Cultural, Recreativo e Desportivo de Santa Maria do Monte; -----------------------------Registo n.º 1.303, do Centro Cultural, Recreativo e Desportivo do Burgo; ---------------------------------------------------Registo n.º 1.634, do Centro Desportivo e Recreativo S. Pedro de Nabais; -------------------------------------------------Registo n.º 1.268, do CJOV - Clube de Jovens de Vila Viçosa; -----------------------------------------------------------------Registo n.º 1.612, do Conjunto Etnográfico de Moldes de Danças e Corais Arouquenses; -----------------------------Registo n.º 1.199, do Grupo Coral de Urrô;-------------------------------------------------------------------------------------------Registo n.º 1.580, do Grupo Cultural e Recreativo de Rossas;------------------------------------------------------------------Registo n.º 1.574, do Grupo Desportivo e Recreativo de Várzea; --------------------------------------------------------------Registo n.º 1.668, do Grupo Etnográfico de Danças e Cantares de Fermedo e Mato;------------------------------------Registo n.º 587, de Numofreita - Núcleo de Motoristas Serra da Freita; ------------------------------------------------------Registo n.º 1.332, do Rancho Folclórico as Lavradeiras de Canelas; ---------------------------------------------------------Registo n.º 1.018, do Rancho Folclórico as Lavradeiras de Mosteirô; ---------------------------------------------------------Registo n.º 1.627, da Sociedade Filarmónica Santa Cruz de Alvarenga; -----------------------------------------------------Registo n.º 1.587, do TEA - Teatro Experimental de Arouca; --------------------------------------------------------------------Registo n.º 1.338, do Corpo Nacional de Escutas/Agrupamento 1302 Rossas; --------------------------------------------Registo n.º 1.533, da Associação Cultural e Recreativa de Mansores; -------------------------------------------------------Registo n.º 1.629, da Comissão Melhoramentos de Souto Redondo; ---------------------------------------------------------Registo n.º 1.637, do Cine Clube de Arouca; ----------------------------------------------------------------------------------------Registo n.º 1.625, Associação Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola 1 e 2 de
Casal, Mansores e Pré-Escola. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Apoio à aquisição de veículos de transporte e outros equipamentos: ----------------------------------------------Registos números 1.640 e 1616, da Banda Musical de Arouca. ----------------------------------------------------------------3. Apoio à formação e à realização de atividades pontuais/especiais: --------------------------------------------------Registo n.º 1.638, da Associação Pais e Encarregados de Educação da EB1/JI Paços, Moldes; ---------------------Registos números 1.614 e 1.639, da Banda Musical de Arouca. ----------------------------------------------
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----------------- Os pedidos foram previamente analisados pela comissão constituída por deliberação tomada na
reunião de 20 de Janeiro de 2015.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Face às conclusões da referida comissão, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por
maioria, com a abstenção do Vereador senhor José Luís Alves: --------------------------------------------------------------------------------- 1. Conceder os subsídios seguintes para despesas com o desenvolvimento da atividade
regular: ------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- À Academia Sénior de Arouca, €500,00 (quinhentos euros); ------------------------------------------------------------------- À Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de Provisende, €1.000,00 (mil euros); -------------------------------- À Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Chave, €1.000,00 (mil euros); --------------------------------------- À Associação de Melhoramentos do Monte da Senhora da Mó, €500,00 (quinhentos euros); ------------------------ À Associação Orfeão de Arouca, €2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta euros); ------------------------------------- À Associação Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica e Secundária de Escariz,
€150,00 (cento e cinquenta euros). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- À Associação Pais e Encarregados de Educação da EB1/JI Paços, Moldes, €150,00 (cento e
cinquenta euros); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- À Associação Pais e Encarregados Educação das Escolas e JI do Burgo, €150,00 (cento e
cinquenta euros); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- À Associação Social e Cultural de Espiunca, €400,00 (quatrocentos euros); ---------------------------------------------- À Banda Musical de Arouca, €7.000,00 (sete mil euros); ------------------------------------------------------------------------ À Banda Musical de Figueiredo, €5.000,00 (cinco mil euros); ------------------------------------------------------------------ À Casa do Povo de Arouca, €2.000,00 (dois mil euros); ------------------------------------------------------------------------- À Casa do Povo Santa Cruz de Alvarenga, €1.000,00 (mil euros); ----------------------------------------------------------- Ao Centro Cultural e Recreativo S. Martinho de Espiunca, €500,00 (quinhentos euros); ------------------------------- Ao Centro Cultural, Recreativo e Desportivo de Lourosa de Matos, €1.000,00 (mil euros); ---------------------------- Ao Centro Cultural, Recreativo e Desportivo de Santa Maria do Monte, €2.000,00 (dois mil euros)
----------------- Ao Centro Cultural, Recreativo e Desportivo do Burgo, €1.500,00 (mil e quinhentos euros); -------------------------- Ao Centro Desportivo e Recreativo S. Pedro de Nabais, €1.500,00 (mil e quinhentos euros); ------------------------ Ao CJOV - Clube de Jovens de Vila Viçosa, €500,00 (quinhentos euros); -------------------------------------------------- Ao Conjunto Etnográfico de Moldes de Danças e Corais Arouquenses, €2.500,00 (dois mil e
quinhentos euros);--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ao Grupo Coral de Urrô, €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros); ----------------------------------------------------------- Ao Grupo Cultural e Recreativo de Rossas, €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros); ------------------
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------------------Ao Grupo Desportivo e Recreativo de Várzea, €750,00 (setecentos e cinquenta euros); --------------------------------Ao Grupo Etnográfico de Danças e Cantares de Fermedo e Mato, €1.500,00 (mil e quinhentos
euros); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ao Numofreita - Núcleo de Motoristas Serra da Freita, €800,00 (oitocentos euros); --------------------------------------Ao Rancho Folclórico as Lavradeiras de Canelas, €1.000,00 (mil euros); ---------------------------------------------------Ao Rancho Folclórico as Lavradeiras de Mosteirô, €1.000,00 (mil euros); ---------------------------------------------------À Sociedade Filarmónica Santa Cruz de Alvarenga, €5.000,00 (cinco mil euros); -----------------------------------------Ao TEA - Teatro Experimental de Arouca, €750,00 (setecentos e cinquenta euros);-------------------------------------Ao Corpo Nacional de Escutas/Agrupamento 1302 Rossas, €500,00 (quinhentos euros); ------------------------------À Associação Cultural e Recreativa de Mansores, €1.000,00 (mil euros); ---------------------------------------------------À Comissão Melhoramentos de Souto Redondo, €500,00 (quinhentos euros);---------------------------------------------Ao Cine Clube de Arouca, €1.500,00 (mil e quinhentos euros);-----------------------------------------------------------------À Associação Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola 1 e 2 de Casal, Mansores
e Pré-Escola, €150,00 (cento e cinquenta euros). -----------------------------------------------------------------------------------------------------2. Indeferir os pedidos da Banda Musical de Arouca para despesas com a aquisição de veículos
de transporte e outros equipamentos por inexistência de dotação orçamental; ---------------------------------------------------------------3. Indeferir os pedidos da Associação Pais e Encarregados de Educação da EB1/JI Paços,
Moldes e da Banda Musical de Arouca para apoio à formação e à realização de atividades pontuais/especiais
por inexistência de dotação orçamental. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Os subsídios atribuídos para despesas com a realização das atividades regulares serão pagos
nos termos que vierem a ser fixados no protocolo a que se refere artigo 8.º do referido regulamento e que sejam
acordados com o senhor Presidente, sempre que essa formalidade seja exigida. -----------------------------------------------------------O Vereador senhor José Luís Alves justificou o seu voto com a seguinte declaração: -----------------------------------“Abstenho-me, porque embora concorde com a generalidade dos apoios agora propostos,
considero que não se justifica a redução, à associação Cine Clube de Arouca. Por outro lado, considero que
não deveria existir descriminação negativa de 2.000€ no apoio às Bandas Musicais de Figueiredo e de
Alvarenga, relativamente à Banda Musical de Arouca”. ----------------------------------------------------------------------------------------------Em sequência o senhor Presidente apresentou a seguinte declaração; ------------------------------------------------------“Embora concorde com a necessidade de se aproximar os valores atribuídos às Bandas de
Música, o meu acordo respeita a proposta da Comissão, que, contudo, poderá e deverá estudar essa
aproximação em próxima decisão de apoios”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------08. CULTURA/AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA OFERTA: ----------------------------------------------------
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----------------- Pela Divisão de Desenvolvimento Social foi presente a seguinte proposta: ------------------------------------------------ “Dra. Isabel Bessa, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ No seguimento do ofício do Agrupamento de Escolas de Arouca, a solicitar a colaboração da
autarquia, em anexo, e tendo em consideração: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ o tema abordado - o sono em contexto de educação para a saúde; --------------------------------------------------------- a autoria do texto e das ilustrações - alunos do 1.º e 2.º CEB do Agrupamento de Escolas de
Arouca, num total de 238 crianças; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a transversalidade do trabalho que envolveu o projeto para a Promoção e Educação para a
Saúde, o Departamento do 1.º Ciclo, o Departamento de Línguas e a Biblioteca Escolar; ----------------------------------------------- a qualidade do trabalho, cuja supervisão científica esteve a cargo da Dra. Helena Rebelo Pinto,
coordenadora do projeto nacional "Sono-Escolas" --------------------------------------------------------------------------------------------------- Propõe-se que a autarquia adquira à Gráfica MVide & Irmão, Ld.ª (NIF 500 871 582) 400
exemplares do livro "Uma história de SonHo", de acordo com o despacho do Sr. Presidente da Câmara, pelo
preço unitário de 1,50€ + IVA à taxa de 6% que totaliza o valor de 636€, com iva incluído, para oferta aos
alunos/autores do livro, aos professores envolvidos, bem como às bibliotecas escolares do concelho de Arouca
e a outras instituições e pessoas particulares cujo tema interesse promover, no âmbito da educação para a
Saúde.” ------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta. ---------------------- 09. DESPORTO E TEMPOS LIVRES/ATIVIDADES DESPORTIVAS – SUBSÍDIOS: ---------------------------------- Foram presentes à consideração da Câmara os pedidos das associações que no concelho
desenvolvem atividades desportivas de formação, abaixo identificadas, para a concessão de subsídios ao
desenvolvimento da atividade regular, apresentados nos termos do Regulamento para a Concessão de Apoios
ao Desenvolvimento Cultural, Social, Recreativo e Desportivo:----------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 835, do Futebol Clube de Arouca; -------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 764, da Associação Social, Cultural e Desportiva Unidos de Rossas; ---------------------------------------- Registo n.º 1.464, da União Desportiva de Fermedo; ----------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 1.423, do Centro Juvenil Salesiano de Arouca; --------------------------------------------------------------------- Os pedidos foram submetidos à consideração da comissão constituída por deliberação tomada na
reunião de 20 de Janeiro de 2015, sem que, quanto a eles, se tenha “verificado consenso unânime entre os
membros que a constituem”, tendo deliberado remeter a decisão para a Câmara Municipal.. ------------------------------------------- O senhor Presidente propôs um conjunto de critérios para a determinação do valor do subsídio a
atribuir a cada uma daquelas associações. --------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------Após demorada e intensa discussão sobre os critérios propostos, a Câmara deliberou, decorrida
votação nominal e por unanimidade, aprovar os mesmos na generalidade, baixando para estudo, juntamente
com aqueles pedidos, para análise na sua especificidade por parte da referida comissão, alargada agora aos
restantes senhores Vereadores.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foram ainda presentes à consideração da Câmara os pedidos das associações abaixo
identificadas para a concessão de subsídios no âmbito das atividades desportivas, apresentados nos termos do
Regulamento para a Concessão de Apoios ao Desenvolvimento Cultural, Social, Recreativo e Desportivo, para:------------------1. O desenvolvimento da atividade regular no decurso do corrente ano:----------------------------------------------Registo n.º 861, da Associação dos Amigos da Cultura e do Desporto de Ponte de Telhe;-----------------------------Registo n.º 1.000, da Associação de Caça e Pesca de Urrô; --------------------------------------------------------------------Registo n.º 1.546, do Centro Cultural e Recreativo de Vila Viçosa; ------------------------------------------------------------Registo n.º 1.623, do Centro Recreativo e Cultural S. Miguel de Canelas; --------------------------------------------------Registo n.º 1.313, do Grupo Desportivo Cruz das Eiras; --------------------------------------------------------------------------Registo n.º 1.184, de União Flaviense; ------------------------------------------------------------------------------------------------Registo n.º 1.917, da Sociedade Columbófila de Arouca; ------------------------------------------------------------------------2. Apoio à construção/beneficiação de instalações: --------------------------------------------------------------------------Registo n.º 1.439, do Clube de Caça e Pesca de Arouca. ------------------------------------------------------------------------Os pedidos foram previamente analisados pela referida comissão constituída por deliberação
tomada na reunião de 20 de Janeiro de 2015.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Face às conclusões daquela comissão, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por
unanimidade: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Conceder os subsídios seguintes para despesas com o desenvolvimento da atividade
regular: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------À Associação dos Amigos da Cultura e do Desporto de Ponte de Telhe, €1.500,00 (mil e
quinhentos euros); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------À Associação de Caça e Pesca de Urrô, €100,00 (cem euros); ----------------------------------------------------------------Ao Centro Cultural e Recreativo de Vila Viçosa, €400,00 (quatrocentos euros); -------------------------------------------Ao Centro Recreativo e Cultural S. Miguel de Canelas, €750,00 (setecentos e cinquenta euros); --------------------Ao Grupo Desportivo Cruz das Eiras, €400,00 (quatrocentos euros); ---------------------------------------------------------À União Flaviense, €750,00 (setecentos e cinquenta euros);--------------------------------------------------------------------À Sociedade Columbófila de Arouca, €150,00 (cento e cinquenta euros). ----------------------------------
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----------------- 2. Indeferir o pedido de apoio à construção/beneficiação de instalações do Clube de Caça e
Pesca de Arouca por inexistência de dotação orçamental.----------------------------------------------------------------------------------------- Os subsídios atribuídos para despesas com a realização das atividades regulares serão pagos
nos termos que vierem a ser fixados no protocolo a que se refere artigo 8.º do referido regulamento e que sejam
acordados com o senhor Presidente, sempre que essa formalidade seja exigida. ---------------------------------------------------------- 10. AÇÃO SOCIAL/ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL – SUBSÍDIOS: ------------------------------------------------------ Foram presentes à consideração da Câmara os pedidos das associações abaixo identificadas
para a concessão de subsídios no âmbito das atividades de ação social, apresentados nos termos do
Regulamento para a Concessão de Apoios ao Desenvolvimento Cultural, Social, Recreativo e Desportivo, para: ----------------- 1. O desenvolvimento da atividade regular no decurso do corrente ano:--------------------------------------------- Registo número 1.626, de Semente de Futuro Cooperativa de Solidariedade Social; ----------------------------------- Registo número 765, do Centro Social e Cultural de Fermedo/Escariz e Mato; ------------------------------------------- Registo número 1.534, do Centro Paroquial de Promoção Social Rainha Santa Mafalda; ----------------------------- Registo número 1.600, da Casa do Povo Santa Cruz de Alvarenga; --------------------------------------------------------- Registo número 1.606, do Centro Social Santa Cristina de Mansores; ------------------------------------------------------ Registo número 1.632, da Associação para a Integração de Crianças Inadaptadas de Arouca; ---------------------- Registo número 1.559, do Centro Social Paroquial de S. Salvador do Burgo de Arouca;------------------------------- Registo número 1.628, do Centro Social de Chave;------------------------------------------------------------------------------- Registo número 1.578, da Delegação de Arouca da Cruz Vermelha Portuguesa. ---------------------------------------- 2. Apoio à aquisição de veículos de transporte e outros equipamentos: --------------------------------------------- Registos números1.604 e 1.009, do Centro Social Santa Cristina de Mansores. ----------------------------------------- Os pedidos foram previamente analisados pela comissão constituída por deliberação tomada na
reunião de 20 de Janeiro de 2015.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Face às conclusões da referida comissão, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por
unanimidade: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Conceder os subsídios seguintes para despesas com o desenvolvimento da atividade
regular: ------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Semente de Futuro Cooperativa de Solidariedade Social, €2.500,00 (dois mil e quinhentos
euros); -------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ao Centro Social e Cultural de Fermedo/Escariz e Mato, €16.768,00 (dezasseis mil setecentos e
sessenta e oito euros; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ao Centro Paroquial de Promoção Social Rainha Santa Mafalda, €20.000,00 (vinte mil euros); -----
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------------------À Casa do Povo Santa Cruz de Alvarenga, €16.295,00 (dezasseis mil duzentos e noventa e cinco
euros); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ao Centro Social Santa Cristina de Mansores, €11.557,00 (onze mil quinhentos e cinquenta e sete
euros); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------À Associação para a Integração de Crianças Inadaptadas de Arouca, €16.972,00 (dezasseis mil
novecentos e setenta e dois euros); -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ao Centro Social Paroquial de S. Salvador do Burgo de Arouca, €19.408,00 (dezanove mil
quatrocentos e oito euros);-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------À Delegação de Arouca da Cruz Vermelha Portuguesa, €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros). -------------------2. Não conceder qualquer subsídio ao Centro Social de Chave. ------------------------------------------------------------3. Indeferir os pedidos do Centro Social Santa Cristina de Mansores para apoio à aquisição de
veículos de transporte e outros equipamentos por inexistência de dotação orçamental. ---------------------------------------------------Os subsídios atribuídos para despesas com a realização das atividades regulares serão pagos
nos termos que vierem a ser fixados no protocolo a que se refere artigo 8.º do referido regulamento e que sejam
acordados com o senhor Presidente, sempre que essa formalidade seja exigida. -----------------------------------------------------------11. 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 2.350, em 13 de Maio findo, de Maria Luciana da Costa, residente em
Castanheira, Tropeço, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com aquisição de materiais para
beneficiação da sua habitação; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registo número 2.305, em 11 de Maio findo, de Sandra Cristina da Silva Resende, residente em
Panaceira, Tropeço, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de materiais de
construção para instalação de água quente na sua habitação; ------------------------------------------------------------------------------------Requerimento de 25 de Maio findo, de Vitor Manuel Sousa da Silva, residente na Rua Dr. Teixeira
de Brito, nesta vila, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a renda da sua habitação; -------------------------Registo número 2.000, em 22 de Abril último, de Paula Alexandre Nogueira da Silva, residente na
Rua António Almeida Brandão, 3, 2.º Dt.º, nesta vila, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com
a aquisição de bens de primeira necessidade; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Registo número 2.054, em 27 de Abril último, de Glória Aparecida Almeida Duarte, residente em
Abelheira, Escariz, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de bens de primeira
necessidade; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------- Registo número 2.110, em 29 de Abril findo, de Manuel Duarte de Paiva, residente em Vale,
Tropeço, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de bens de primeira
necessidade; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo número 1.804, em 10 de Abril findo, de Sidalina dos Santos Rodrigues, residente em
Vala, Tropeço, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de materiais para a
realização de obras de beneficiação da sua habitação; --------------------------------------------------------------------------------------------- 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 aquela proposta. ---------------------- 12. URBANIZAÇÃO/INFRAESTRUTURAÇÃO DE TERRENOS – LOTEAMENTO VILA PAVÃO –
REVISÃO DE PREÇOS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Foram presentes à consideração da Câmara os cálculos da revisão de preços provisória relativa à
empreitada em epígrafe, da qual resulta a importância de €3.103,89 (três mil cento e três euros e oitenta e nove
cêntimos) a favor do município. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face à informação da DPO, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
aprovar aquela revisão de preços. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13. URBANIZAÇÃO/INFRAESTRUTURAÇÃO DE TERRENOS – LOTEAMENTO VILA PAVÃO –
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 €849,00 (oitocentos e quarenta e
nove euros). - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face àquela informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
autorizar a supressão daqueles trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14. URBANIZAÇÃO/ARRANJO URBANÍSTICO DA PRAÇA SÁ CARNEIRO E ENVOLVENTE
AO POLO DE AROUCA - PRORROGAÇÃO DE PRAZO: ---------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente a carta registada sob o número 2.668, em 28 de Maio findo, de PaviazeméisPavimentações de Azeméis, Ld.ª, adjudicatária da empreitada em epígrafe, a solicitar que seja prorrogado em
quinze dias o prazo para a conclusão dos trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Face à informação da DPO, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
conceder a prorrogação pedida a título gracioso. -------------------------------------------------------------------------------------
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------------------15. URBANIZAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DA E. M. 515, DE CARACUSTE AO CENTRO DE
VÁRZEA - PRORROGAÇÃO DE PRAZO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente a carta registada sob o número 2.667, em 28 de Maio findo, de PaviazeméisPavimentações de Azeméis, Ld.ª, adjudicatária da empreitada em epígrafe, a solicitar a prorrogação em quinze
dias do prazo para a sua conclusão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Face à informação da DPO, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
conceder a prorrogação de prazo pedida, a título gracioso. ----------------------------------------------------------------------------------------16. URBANIZAÇÃO/ARRANJO URBANÍSTICO DO ENTRONCAMENTO AO LARGO DA FEIRA
- 1.ª FASE - REFORMULAÇÃO DO ENTRONCAMENTO COM A E.R. 326-1 (ALVARENGA) –
PRORROGAÇÃO DE PRAZO: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente à consideração da Câmara a carta registada sob o número 2.640, em 27 de Maio
findo, de Manuel Francisco de Almeida, S. A., adjudicatária da empreitada em epígrafe, a solicitar a prorrogação
do prazo para a conclusão dos trabalhos até ao próximo dia 30 de Setembro. ---------------------------------------------------------------Face à informação da DPO, a Câmara deliberou prorrogar o prazo, a título gracioso, apenas até
ao fim do mês de Agosto próximo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17. URBANIZAÇÃO/PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA DO
MUNICÍPIO DE AROUCA – FASE 1: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente à consideração da Câmara o Programa Estratégico de Reabilitação Urbana do
Município de Arouca – fase 1, correspondendo aos projetos de delimitação das áreas de reabilitação urbana de
Arouca, de Alvarenga e de Escariz-Fermedo, nos termos e para os efeitos previstos no D. L. n.º 307/2009, de 23
de Outubro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com as abstenções dos
Vereadores senhores José Luís Alves e Fernando Peres, propor à Assembleia Municipal a aprovação daqueles
projetos de delimitação das áreas de reabilitação urbana. ------------------------------------------------------------------------------------------18. PROTEÇÃO CIVIL/ATIVIDADES DE PROTEÇÃO CIVIL – SUBSÍDIO: ------------------------------------------------Foi presente à consideração da Câmara a carta registada sob o número 1.558, de Norsalva –
Associação de Prevenção, Resgate e Salvamento, a solicitar, nos termos do Regulamento para a Concessão de
Apoios ao Desenvolvimento Cultural, Social, Recreativo e Desportivo, a concessão de um subsídio para fazer
face a despesas com o desenvolvimento das suas atividades -------------------------------------------------------------------------------------O pedido foi previamente analisado pela comissão constituída por deliberação tomada na reunião
de 20 de Janeiro de 2015. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------- Face às conclusões da referida comissão, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por
unanimidade conceder o subsídio de €300,00 (trezentos euros); -------------------------------------------------------------------------------- 19. ÁGUA/ÁGUAS DO NOROESTE, S. A. – CONTRATO DE ARRENDAMENTO – MINUTA: --------------------- Foi presente à consideração da Câmara a minuta do contrato de arrendamento a celebrar entre o
Município e a empresa Águas do Noroeste, S. A., tendo como “objeto um prédio urbano de que o município é
legitimo dono e possuidor, correspondente a um terreno para construção, sito na Mata – lote 5/6, na freguesia e
concelho de Arouca, inscrito na matriz predial respetiva sob o artigo 2429 e descrito sob o número 1279 na
Conservatória do Registo Predial” competente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face à informação da DAU, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
aprovar aquela minuta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20. TURISMO/REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS ENVOLVENTES AO MOSTEIRO DE
AROUCA - CAFETARIA DO PARQUE E ARRANJO URBANÍSTICO DA ZONA ENVOLVENTE AO POMBAL –
PRORROGAÇÃO DE PRAZO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente a carta registada sob o número 2.590, em 26 de Maio findo, de Binómio Elevado
Técnicas de Engenharia e Construção, Ld.ª, adjudicatário da empreitada em epígrafe, a solicitar a prorrogação
graciosa do prazo até ao final do corrente mês para conclusão dos trabalhos. -------------------------------------------------------------- Face à informação da DPO, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
deferir o pedido, a título gracioso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21. DEFESA DO AMBIENTE/ATIVIDADES DE DEFESA DO AMBIENTE – SUBSÍDIOS: ---------------------------- Foram presentes à consideração da Câmara os pedidos das associações abaixo identificadas
para a concessão de subsídios para o desenvolvimento da atividade regular no âmbito da defesa do ambiente,
apresentados nos termos do Regulamento para a Concessão de Apoios ao Desenvolvimento Cultural, Social,
Recreativo e Desportivo:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo número 1.575, de Urtiarda – Clube do Ambiente e Património do Arda e Urtigosa; --------------------------- Registo número 1271, do Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente/movimento
Terra Queimada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Os pedidos foram previamente analisados pela comissão constituída por deliberação tomada na
reunião de 20 de Janeiro de 2015.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Face às conclusões da referida comissão, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por
unanimidade, conceder os seguintes subsídios: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ao Urtiarda - Clube do Ambiente e Património do Arda e Urtigosa, €1.000,00 (mil euros);-------------
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------------------Ao Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente/movimento Terra Queimada,
€100,00 (cem euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22. LICENCIAMENTO DE OBRAS/OLINDA FERREIRA CARDOSO, (PADE, ALVARENGA): ----------------------Foi presente o processo de obras número 12/2015, de Olinda Ferreira Cardoso, residente em
Pade, Alvarenga, acompanhado do requerimento registado sob o número 178/DAU, em 10 de Fevereiro findo, a
solicitar o licenciamento com vista a ampliar a habitação e a reconstruir o muro, sitos no referido lugar.------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deferir o pedido, nos termos
da informação da DAU. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23. LICENCIAMENTO DE OBRAS/LUCIANA DE FÁTIMA SOUSA TEIXEIRA DE ALMEIDA,
(SANTA MARIA DO MONTE, SANTA EULÁLIA): ---------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente à consideração da Câmara o processo de obras número 31/2015, de Luciana de
Fátima Sousa Teixeira de Almeida, residente em Santa Maria do Monte, Santa Eulália, acompanhado do
requerimento registado sob o número 618/DAU, em 5 de Maio findo, a solicitar o licenciamento para a
construção de muro 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24. LICENCIAMENTO DE OBRAS/LUCIANA DE FÁTIMA SOUSA TEIXEIRA DE ALMEIDA,
(SANTA MARIA DO MONTE, SANTA EULÁLIA): ---------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente o processo de obras número 32/205, de Luciana de Fátima Sousa Teixeira de
Almeida, residente em St.ª Maria do Monte, Santa Eulália, acompanhado do requerimento registado sob o
número 619/DAU, em 5 de Maio último, a solicitar o licenciamento para a construção de muros 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25. LICENCIAMENTO DE OBRAS/ANTÓNIO MANUEL DE PINHO TEIXEIRA, (CELA, URRÔ): -------------------Foi presente o processo de obras número 165/91, de António Manuel de Pinho Teixeira, residente
em Cela, Urrô, acompanhado do requerimento registado sob o número 185/DAU, em 10 de Fevereiro findo, a
solicitar o licenciamento com vista a legalizar a ampliação da habitação que possui no referido lugar. --------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deferir o pedido, nos termos
da informação da DAU. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26. LICENCIAMENTO DE OBRAS/CARLOS MANUEL ARAÚJO & C.ª, LD.ª, (MATA,
MANSORES): ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------- Foi presente o processo de obras número 97/2014, de Carlos Manuel Araújo & C.ª, Ld.ª, com
sede em Espinheiro, Mansores, acompanhado do requerimento registado sob o número 135/DAU, em 29 de
Janeiro findo, a solicitar que “lhe seja deferido o pedido de comunicação prévia para a legalização de muro”
construído em terreno sito no lugar da Mata, da referida freguesia. ----------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, não rejeitar o pedido, nos
termos da informação do Gabinete Via Verde. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27. LICENCIAMENTO DE OBRAS/CARLOS MANUEL ARAÚJO & C.ª, LD.ª, (MATA,
MANSORES): -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o processo de obras número 96/2014, de Carlos Manuel Araújo & C.ª, Ld.ª, com
sede em Espinheiro, Mansores, acompanhado do requerimento registado sob o número 134/DAU, em 29 de
Janeiro último, a solicitar que “lhe seja deferido o pedido de comunicação prévia para a legalização de muro”
construído em terreno sito no lugar da Mata, da referida freguesia. ----------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, não rejeitar o pedido, nos
termos da informação do Gabinete Via Verde. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28. LICENCIAMENTO DE OBRAS/IMOBILIÁRIA RIO CAIMA, S. A., (FONTE DO FORNO,
MANSORES): -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o processo de obras número 176/95, de Imobiliária Rio Caima, S. A., com sede em
Cerqueda, Polo Industrial de Codal, freguesia de Vila Chã, município de Vale de Cambra, acompanhado do
requerimento registado sob o número 296/DAU, em 3 de Março findo, a solicitar o licenciamento para a
construção de muros de suporte e pavimentação de rampa, a levar a efeito em terreno sito em Vila, freguesia de
Mansores. --- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deferir o pedido, nos termos
da informação do Gabinete Via Verde. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29. DIVERSOS/MÓNICA GABRIELA FERNANDES VAZ PINTO – CONDICIONAMENTO DE
TRÂNSITO: - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o requerimento registado sob o número 2.660, em 28 de Maio findo, de Mónica
Gabriela Fernandes Vaz Pinto, residente em Trancoso, Alvarenga, a solicitar autorização para, por um período
de trinta dias e apenas quando estritamente necessários, interromper o trânsito automóvel na rua de acesso
àquele lugar por forma a permitir os trabalhos de demolição e reconstrução do edifício de habitação que ali
possui, trabalhos licenciado pelo alvará de licença número 60/2015. --------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deferir o pedido-------------------
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------------------30. DIVERSOS/ELEMENTOS RELATIVOS AOS PROJETOS DE EXECUÇÃO PARA AS MINAS
DE AROUCA: POUSADELA, REGOUFE E RIO DE FRADES: -----------------------------------------------------------------------------------Foram presentes à consideração da Câmara os elementos relativos aos projetos de execução
para as minas de Arouca: Pousadela, Regoufe e Rio de Frades, mandados elaborar pela empresa
Desenvolvimento Mineiro, S. A. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------31. DIVERSOS/OBRAS DE PREVENÇÃO A FOGOS FLORESTAIS - EXECUÇÃO DE
PASSAGENS

HIDRÁULICAS

NA

LIGAÇÃO

DE

SOBRELEITES/FOLGOSINHO

(SANTA

EULÁLIA/TROPEÇO) E PÓVOA/VAU (ALVARENGA) - PRORROGAÇÃO DE PRAZO: -------------------------------------------------Foi presente a carta de FARCIMAR – Soluções em Pré-Fabricados de Betão, S. A., adjudicatária
da empreitada em epígrafe, a solicitar a prorrogação por trinta dias do prazo para a conclusão dos trabalhos. ---------------------Face à informação da DPO, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
deferir o pedido, a título gracioso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32. DIVERSOS/CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
NADADOR SALVADOR – PARECER PRÉVIO: ------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente uma proposta da DPO, que se dá aqui como reproduzida e a fazer parte integrante
desta ata, a propor que a Câmara, ao abrigo do disposto no n.º 12, art.º 75.º, do Orçamento de Estado de 2015
e, por analogia, na portaria que regula a matéria para a administração central, delibere emitir parecer prévio
vinculativo favorável à contratação de serviços de nadador salvador, nos termos e condições ali previstos. -------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta. -----------------------33. DIVERSOS/NUMOFREITA – NÚCLEO DE MOTORISTAS SERRA DA FREITA –
CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente a carta registada sob o número 2.491, em 20 de Maio findo, de NUMOFREITANúcleo de Motoristas Serra da Freita, a solicitar autorização para interromper o trânsito na variante da zona
industrial da Farrapa, Chave, entre as 9:00 e as 10:00 horas do próximo dia 13 de modo a permitir a 16.ª
concentração de camiões. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deferir o pedido. -----------------------------------34. DIVERSOS/SARAU EXPRESSART – CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO: --------------------------------------Pela DDS foi presente a seguinte proposta: ------------------------------------------------------------------------------------------“Dr. Isabel Bessa,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No dia 5 de junho de 2015, a Câmara Municipal de Arouca e o Agrupamento de Escolas de
Arouca irão realizar mais uma edição do Sarau Expressart. Com este tipo de iniciativa, pretende-se envolver
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todos os alunos do Agrupamento, cerca de 2500, realçando os dotes artísticos e o espírito de participação de
muitos deles, em prol de um espetáculo com toda a comunidade escolar e para toda a comunidade arouquense.
----------------- Considerando que o Sarau Expressart 2015 será um evento cultural importante para o município
de Arouca, e que envolverá um grande número de intérpretes, é esperada uma grande moldura humana. ------------------------- Para proporcionar maior segurança e comodidade aos visitantes do evento é conveniente
condicionar o trânsito automóvel, durante o espetáculo, na Rua Dr. Coelho da Rocha (rua que desce a Praça
Brandão de Vasconcelos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Propõe-se que a câmara municipal delibere, nos termos do no 4 do artigo 8° da Postura Municipal
de Ordenamento de Tráfego, em vigor no município, encerrar o trânsito automóvel na dita rua, no horário abaixo
descriminado: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- • Sexta-feira, dia 05.06.2015, entre as 20h00 e a 01h00 (dia 6); “------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta
----------------- 35. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
EDUCACIONAL, RECREATIVO E DESPORTIVO LOCAL DE ALVARENGA – AUTO N.º 12: ---------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o auto de medição de trabalhos número 12, relativo à
empreitada em epígrafe, no valor de €17.251,43 (dezassete mil duzentos e cinquenta e um euro e quarenta e
três cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. ---------------------------- 36. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/BENEFICIAÇÃO DA E. M. 515, DE CARACUSTE
AO CENTRO DE VÁRZEA – AUTO N.º 3: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o auto de medição de trabalhos número 3, relativo à empreitada em epígrafe, no
valor de €26.569,38 (vinte e seis mil quinhentos e sessenta e nove euros e trinta e oito cêntimos). ----------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. ---------------------------- 37. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/ARRANJO URBANÍSTICO DA PRAÇA SÁ
CARNEIRO E ENVOLVENTE AO POLO DE AROUCA – AUTO N.º 16:---------------------------------------------------------------------- Foi presente o auto de medição de trabalhos número 16, relativo à empreitada em epígrafe, no
valore de €10.775,00 (dez mil setecentos e setenta e cinco euros). ----------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. ---------------------------- 38. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO ATIVO EM
AROUCA – CONSTRUÇÃO DE PASSADIÇOS NO RIO PAIVA – AUTO N.º 13: ---------------------------------------------------------- Foi presente o auto de medição de trabalhos número 13, relativo à empreitada em epígrafe, no
valor de €95.876,66 (noventa e cinco mil oitocentos e setenta e seis euros e sessenta e seis cêntimos). ------------
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------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. -----------------------------39. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/ARRANJO URBANÍSTICO DO ENTRONCAMENTO
AO LARGO DA FEIRA - 1.ª FASE - REFORMULAÇÃO DO ENTRONCAMENTO COM A E.R. 326-1
(ALVARENGA) – AUTOS N.º 3 E 4: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foram presentes os autos de medição de trabalhos números 3 e 4, relativos à empreitada em
epígrafe, nos valores de, respetivamente, €16.582,96 (dezasseis mil quinhentos e oitenta e dois euros e
noventa e seis cêntimos) e €11.483,25 (onze mil quatrocentos e oitenta e três euros e vinte e cinco cêntimos).--------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aqueles autos. --------------------------40. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/CONSTRUÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO
PARQUE DE NEGÓCIOS DE ESCARIZ – AUTOS N.º 11, 12, 13 E 14: -----------------------------------------------------------------------Foram presentes os autos de medição de trabalhos números 11, 12, 13 e 14, relativos à
empreitada em epígrafe, nos valores de, respetivamente, €49.869,78 (quarenta e nove mil oitocentos e
sessenta e nove euros e setenta e oito cêntimos), €1.080,00 (mil e oitenta euros), €1.295,00 (mil duzentos e
noventa e cinco euros) e €3.142,00 (três mil cento e quarenta e dois euros). -----------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aqueles autos. --------------------------41. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/POLO ESCOLAR DE AROUCA – FASE 4 – AUTOS
N.º 20, 21 E 22 E FINAL:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foram presentes os autos de medição de trabalhos número 20, 21 e 22 e final, relativo à
empreitada em epígrafe, nos valores de, respetivamente, €32.153,76 (trinta e dois mil cento e cinquenta e três
euros e setenta e seis cêntimos), €42,50 (quarenta e dois euros e cinquenta cêntimos) e €6.180,00 (seis mil
cento e oitenta euros). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aqueles autos. --------------------------42.

AUTO

DE

MEDIÇÃO

DE

TRABALHOS/REQUALIFICAÇÃO

DOS

ESPAÇOS

ENVOLVENTES AO MOSTEIRO DE AROUCA - CAFETARIA DO PARQUE E ARRANJO URBANÍSTICO DA
ZONA ENVOLVENTE AO POMBAL – AUTOS N.º 24 E 25: --------------------------------------------------------------------------------------Foram presentes os autos de medição de trabalhos números 24 e 25, relativos à empreitada em
epígrafe, nos valores de, respetivamente, €13.579,28 (treze mil quinhentos e setenta e nove euros e vinte e oito
cêntimos) e €4.022,71 (quatro mil e vinte e dois euros e setenta e um cêntimos). -----------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aqueles autos. --------------------------43. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/INFRAESTRUTURAÇÃO DE TERRENOS –
LOTEAMENTO DE VILA PAVÃO – AUTO N.º 6 E FINAL: -----------------------------------------------------------------------
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----------------- Foi presente o auto de medição de trabalhos número 6 e final, relativo à empreitada em epígrafe,
no valor de €27.513,40 (vinte e sete mil quinhentos e treze euros e quarenta cêntimos). ------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. ---------------------------- 44. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/REPARAÇÃO E/OU ADAPTAÇÃO DE EDIFÍCIOS E
RECINTOS – EB1/JI DA BOAVISTA – REPARAÇÕES GERAIS – AUTO N.º 2:----------------------------------------------------------- Foi presente o auto de medição de trabalhos número 2, relativo à empreitada em epígrafe, no
valor de €14.596,29 (catorze mil quinhentos e noventa e seis euros e vinte e nove 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 18 horas e 10 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. -------------------------------------------------------------

