ATA N.º 18/2014
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 19.AGOSTO.2014
----------------- Aos dezanove dias do mês de Agosto de dois mil e catorze, nesta vila de Arouca e Edifício dos
Paços do Concelho, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal de Arouca, sob a Presidência do seu
Presidente, senhor José Artur Tavares Neves, e com a presença dos Vereadores senhores Alcino Marcelo da
Costa Pinho, Filipa Isabel Pereira Mendes Teles de Noronha e José Luís Alves da Silva. ------------------------------------------------ Pelas 14.30 horas o senhor Presidente declarou aberta a reunião.----------------------------------------------------------- Faltaram os Vereadores senhores Margarida Maria de Sousa Correia Belém, Albino Jorge
Cardoso Gonçalves e Fernando Noites Peres. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- I — PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------------------------------------------------- O Vereador senhor José Luís Alves perguntou sobre o ponto de situação da requalificação da
Ponte da Ribeira, na freguesia de Chave, tendo o senhor Presidente referido que, estando o projeto já
executado, pediu a colaboração do senhor Presidente da Junta de Freguesia no sentido de conseguir a
disponibilização dos terrenos necessários ao alargamento da ponte, aguardando as suas informações.----------------------------- II — PERÍODO DA ORDEM DO DIA: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 01. ATA: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a ata número 17/2014, relativa à reunião ordinária de 5
de Agosto corrente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Achada conforme, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, aprová-la,
abstendo-se o Vereador senhor José Luís Silva, por não ter estado presente na reunião a que respeita.---------------------------- 02. JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Nada a registar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: ---------------------------------------------- Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 155, do dia de ontem, que apresenta um
saldo em disponibilidades no valor global de €5.653.739,79 (cinco milhões seiscentos e cinquenta e três mil
setecentos e trinta e nove euros e setenta e nove cêntimos), correspondente a operações orçamentais e não
orçamentais, nos valores de, respetivamente, €5.259.304,81 (cinco milhões duzentos e cinquenta e nove mil
trezentos e quatro euros e oitenta e um cêntimos) e €394.434,98 (trezentos e noventa e quatro mil quatrocentos
e trinta e quatro euros e noventa e oito cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/GRANDES OPÇÕES DO PLANO – 14.ª ALTERAÇÃO: -------
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------------------Foi presente à consideração da Câmara a 14.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 €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), documento que se dá aqui como
reproduzido e a fazer parte integrante desta ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar o documento que
antecede. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ORÇAMENTO - 15.ª ALTERAÇÃO: --------------------------------------------------Foi presente a 15.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 €39.000,00 (trinta e nove
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 aquele documento. --------------------06. ENSINO BÁSICO/CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – CARREGAMENTO,
TRANSPORTE E DESCARGA DE MOBILIÁRIO DAS ESCOLAS EB1 DE AROUCA E EB1/JI DA BOAVISTA
PARA OUTROS LOCAIS – PARECER PRÉVIO: -----------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente uma proposta da DPO, que se dá aqui como reproduzida e a fazer parte integrante
desta ata, a propor que a Câmara, ao abrigo do disposto no n.º 11, art.º 73.º, do Orçamento de Estado de 2014
e, por analogia, nas normas jurídicas até aqui aplicáveis à administração central, delibere emitir parecer prévio
vinculativo favorável à contratação de serviços de carregamento, transporte e descarga de mobiliário das
escolas EB1 de Arouca e EB1/JI da Boavista para outros locais, nos termos e condições ali previstos. -------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade aprovar a proposta que
antecede. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07. ENSINO BÁSICO/PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA POPULAÇÃO
ESCOLAR - ANO LETIVO 2014/2015 – ADJUDICAÇÃO: -----------------------------------------------------------------------------------------Foram presentes à consideração da Câmara as propostas concorrentes ao concurso público para
adjudicação dos circuitos especiais de transportes escolares, acompanhadas do relatório do júri que procedeu à
sua análise. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Face às conclusões do júri referido, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por
unanimidade: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Adjudicar os circuitos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Número 1 – (Mizarela - Merujal - Provesende - Pólo Escolar de Rossas – Mizarela) à
concorrente Fernando Morgado Regalo, Transportes Unipessoal, Lda, pelo valor diário proposto de €66,50
(sessenta e seis euros e cinquenta cêntimos); ----------------------------------------------------------------------------------------
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----------------- Número 2 – (Silveiras - Covêlo de Paivó - Rio de Frades- Telhe - Bouceguedim - Cela - EB1
Ponte Telhe – Silveiras) à concorrente Caima Transportes S. A., pelo valor diário proposto de €94,00 (noventa
e quatro euros); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Número 4 – (Serabigões - Vila Cova - Espiunca - EB1 de Canelas - Vila Cova) ao agrupamento
constituído pelas empresas André Azevedo Transporte de Passageiros Unipessoal Lda., Alberto Pinto Calçada
Unipessoal, Ld.ª e Mais Além Cooperativa de Serviços C.R.L, pelo valor diário proposto de €60,00 (sessenta
euros); -------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Número 5 – (Santa Maria do Monte - Jugueiros - EB1 da Boavista - Santa Maria do Monte) ao
concorrente Manuel da Silva Esteves, pelo valor diário proposto de €14,97 (catorze euros e noventa e sete
cêntimos);---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Número 6 – (Ribeiro Grande - Monte Moção - Juncal - Pé-do-Monte - Parada - Chãos- Vinhas
- Minhãos- EB1 da Boavista - Ribeiro Grande) à concorrente Caima Transportes S.A. pelo valor proposto de
€58,00 (cinquenta e oito euros); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Número 7 – (Pedrogão - Fuste - Cavadas - EB1 Paços (Moldes) – Pedrogão) ao agrupamento
constituído pelas empresas André Azevedo Transporte de Passageiros Unipessoal Ld.ª., Alberto Pinto Calçada
Unipessoal, Ld.ª. e Mais Além Cooperativa de Serviços C.R.L, pelo valor diário proposto de €15,00 (quinze
euros); -------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Número 8 – (Arrifana - Amieiro - Fim de Vila - EB1 S. João – Arrifana) – à concorrente Táxis
Feiteira Ld.ª, pelo valor diário proposto de €24,45 (vinte e quatro euros e quarenta e cinco cêntimos); ------------------------------- Número 9 – (Póvoa Reguenga - Souto Redondo - Lourosa de Matos - Pólo Escolar de
Rossas - Póvoa Reguenga), ao concorrente Carlos de Almeida Brandão, pelo valor diário de €21,30 (vinte e
um euros e trinta cêntimos); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Número 11 – (Soutelo - Regada - Pólo Escolar de Chave - Soutelo), ao concorrente Carlos
Alberto Leite Araújo, pelo valor diário proposto de €8,85 (oito euros e oitenta e cinco cêntimos);--------------------------------------- Número 12 – (Póvoa Reguenga - Provesende - Quintela - Bouça - Pólo Escolar de Chave –
Quintela) à concorrente J. Damásio e Amorim L.ª, pelo valor diário proposto de €40,00 (quarenta euros);-------------------------- Número 13 – (Lázaro -Viso - Baloca - Belece - Pólo Escolar de Fermedo - Lázaro) à
concorrente Caima Transportes, S. A., pelo valor proposto de €44,00 (quarenta e quatro euros); -------------------------------------- Número 14 – (Carvalhal Redondo - Mosteirô - Pólo Fermedo - Carvalhal Redondo) à
concorrente José Gonçalves Oliveira, Ld.ª, pelo valor diário de €38,45 (trinta e oito euros e quarenta e cinco
cêntimos);---- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------Número 15 – (Telhe - Ponte Telhe (paragem Carreira Pública) – Telhe) à concorrente Caima
Transportes S.A., pelo valor diário proposto de €25,00 (vinte e cinco euros); -----------------------------------------------------------------Número 16 – (S. Mamede - Monte Moção – Ribeiro Grande - Ventuzelas - Novais - Arouca S. Mamede) à concorrente Caima Transportes S. A., pelo valor diário proposto de €88,00 (oitenta e oito euros);
------------------Número 17 – (Tebilhão - Espinho - Adaúfe - Bustelo - Penso - Arouca – Espinho) ao
agrupamento constituído pelas empresas André Azevedo Transporte de Passageiros Unipessoal Ld.ª., Alberto
Pinto Calçada Unipessoal, Ld.ª e Mais Além Cooperativa de Serviços C.R.L, pelo valor diário proposto de
€65,00 (sessenta e cinco euros); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Número 18 – (Vinhas - Chãos - EB2,3 de Arouca – Vinhas) ao concorrente Carlos de Almeida
Brandão, pelo valor diário proposto de €11,00 (onze euros); ---------------------------------------------------------------------------------------Número 19 – (Avitureira - Mealha - Arouca – Avitureira) à concorrente Fernando Morgado
Regalo, Transportes Unipessoal, Ld.ª, pelo valor diário proposto de €69,50 (sessenta e nove euros e cinquenta
cêntimos);---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Número 20 – (Lameira Branca - Fundo Lugar Vila Chã - Juntas – EBS Escariz - Lameira
Branca), à concorrente J. Damasio e Amorim Ld.ª, pelo valor diário proposto de €44,65 (quarenta e quatro
euros e sessenta e cinco cêntimos); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Número 21 – (Chãs - Eb23 Escariz – Chãs) ao concorrente Carlos Alberto Leite Araújo, pelo
valor diário proposto de €13,65 (treze euros e sessenta e cinco cêntimos);--------------------------------------------------------------------Número 22 – (Lázaro -Baloca - Viso - Baía - Covelas – EBS Escariz – Lázaro) à concorrente
Viagens Lobão II, pelo valor diário proposto de €48,00 (quarenta e oito euros); --------------------------------------------------------------Número 24 – (Folgozinho - S. João – Folgozinho) à concorrente Táxis Feiteira Ld.ª, pelo valor
diário proposto de €17,45 (dezassete euros e quarenta e cinco cêntimos); --------------------------------------------------------------------Número 25 – (Senras - Caracuste – Reguengo - EB23 Arouca – Senras) ao concorrente
Manuel da Silva Esteves, pelo valor diário proposto de €18,98 (dezoito euros e noventa e oito cêntimos), ---------------------------Número 26 – (Eiras - Carvalhal Redondo – Eiras) ao concorrente José Gonçalves Oliveira Ld.ª,
pelo valor diário proposto de €9,85 (nove euros e oitenta e cinco cêntimos); ------------------------------------------------------------------Número 27 – (Provesende - Saril - EB1 da Boavista – Provesende) à concorrente Táxis Feiteira
Ld.ª, pelo valor diário proposto de €21,95 (vinte e um euros e noventa e cinco cêntimos); ------------------------------------------------Número 28 – (Furna - Valgalhardo - Pólo Escolar de Chave – Furna) à concorrente Táxis
Miguel e Correia Ld.ª, pelo valor diário proposto de €23,65 (vinte e três euros e sessenta e cinco cêntimos); -----------------------Número 29 – (Ferreiros de Baixo – EB23 Arouca – Ferreiros de Baixo) à concorrente Táxis
Feiteira Ld.ª, pelo valor diário proposto de €13,85 (treze euros e oitenta e cinco cêntimos). -----------------------------
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----------------- 2. Não adjudicar os circuitos número 3 – (Gamarão - Mealha - EB1 Canelas - Gamarão de Baixo),
número 10 – (S. Lourenço - Olival - Forno Telheiro - Cela- Nogueiró - Pólo Escolar de Rossas - S. Lourenço) e
número 23 – (Serabigões - Vila Cova – Serabigões), por não ter sido recebida qualquer proposta para a sua
execução, ficando o concurso, na parte que lhes respeita, sem efeito útil. -------------------------------------------------------------------- 08. ENSINO BÁSICO/CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - CONFEÇÃO,
TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DAS REFEIÇÕES ESCOLARES NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
PRÉ-ESCOLAR E DO 1.º CEB - ANO LETIVO 2014/2015 – MINUTA DO CONTRATO: ------------------------------------------------ Foi presente à consideração da Câmara a minuta do contrato referente à confeção, transporte e
distribuição das refeições escolares nos estabelecimentos de ensino pré-escolar e do 1.º CEB no próximo ano
letivo.---------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele documento. ------------------- 09. DESPORTO E TEMPOS LIVRES/CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – LOCAÇÃO
DE MONOBLOCOS PRÉ-FABRICADOS PARA A ZONA DESPORTIVA – PARECER PRÉVIO: ------------------------------------- Foi presente uma proposta da DPO, que se dá aqui como reproduzida e a fazer parte integrante
desta ata, a propor que a Câmara, ao abrigo do disposto no n.º 11, art.º 73.º, do Orçamento de Estado de 2014
e, por analogia, nas normas jurídicas até aqui aplicáveis à administração central, delibere emitir parecer prévio
vinculativo favorável à contratação de serviços de locação de monoblocos pré-fabricados para a Zona
Desportiva, nos termos e condições ali previstos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta. ---------------------- 10. AÇÃO SOCIAL/PRESTAÇÕES DE NATUREZA SOCIAL – CONCESSÃO: ----------------------------------------- Foram presentes à consideração da Câmara os seguintes pedidos de concessão de prestações
de natureza social: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo número 3.093, em 16 de Junho findo, de Arlete Soares dos Santos, residente em Bacelo,
Tropeço, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a realização de obras de beneficiação da
sua habitação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo número 3.564, em 9 de Julho último, de António de Oliveira Ferreira, residente na Rua
Velha, freguesia do Burgo, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a beneficiação da sua
habitação;---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo número 3.926, em 28 de Julho findo, de Laurinda Teixeira de Oliveira, residente em
Marvão, Burgo, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de bens de primeira
necessidade; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.08.2014

------------------Registo número 4.013, em 1 de Agosto corrente, de Anabela Pereira Jacinto Pinho, residente em
Rio de Frades, Cabreiros, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de bens de
primeira necessidade; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Os pedidos foram analisados pela comissão criada por deliberação tomada na reunião de 5 de
Novembro de 2013, tendo esta elaborado a proposta que se dá aqui como reproduzida e a fazer parte
integrante desta ata. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar a proposta que
antecede. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. AÇÃO SOCIAL/PRESTAÇÕES DE NATUREZA SOCIAL – CESSAÇÃO: --------------------------------------------Por deliberação tomada na reunião de 5 de Março último, foi concedida a Esperança de Fátima
de Melo Laranjo Morgado uma prestação de natureza social. -------------------------------------------------------------------------------------Vem agora a DDS informar que se alteraram as circunstâncias que fundamentaram a concessão
da referida prestação pelo que se deve proceder à sua cessação. -------------------------------------------------------------------------------Face àquela informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
cessar o apoio concedido, com efeitos desde o mês de Julho findo. -----------------------------------------------------------------------------12. ILUMINAÇÃO PÚBLICA/REPARAÇÃO DE COLUNAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA —
TRABALHOS A MENOS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente à consideração da Câmara uma informação da DPO a dar nota que na empreitada
em epígrafe se torna desnecessária a execução de trabalhos no valor de €2.134,00 (dois mil cento e trinta e
quatro euros). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Face àquela informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
autorizar a supressão daqueles trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL/LOTEAMENTO INDUSTRIAL DE S. DOMINGOS 2 VENDA DE LOTE: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente a carta registada sob o número 4.069, em 5 de Agosto corrente, de Formatarefa –
Fábrica de Calçado Unipessoal, Ld.ª, com sede em Sá, Santa Eulália, a manifestar interesse na aquisição do
lote número 7 do loteamento industrial de S. Domingos 2, nesta vila. ---------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deixar o assunto para estudo.
------------------14.

REDE

VIÁRIA/GRANDES

REPARAÇÕES/BENEFICIAÇÃO

DE

ESTRADAS,

ENTRONCAMENTOS, PONTES E CAMINHOS - REQUALIFICAÇÃO DA E. M. 519 – ADJUDICAÇÃO: ---------------------------Foram presentes à consideração da Câmara as propostas concorrentes ao concurso público para
adjudicação da empreitada em epígrafe, acompanhadas do relatório do júri que procedeu à sua análise.-----------
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----------------- Face às conclusões do júri referido, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por
unanimidade, deixar o assunto para estudo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15. LICENCIAMENTO DE OBRAS/PAULA MARIA ANDRADE CARDOSO, (MEALHA,
CANELAS): - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o processo de obras número 48/2001, de Paula Maria Andrade Cardoso, residente
em Mealha, Canelas, acompanhado do requerimento registado sob o número 872/DAU, em 23 de Julho último,
a solicitar o licenciamento com vista a legalizar a alteração da habitação e muros que construiu 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/ANTÓNIO ALVES MOREIRA, (ESPINHEIRO, MANSORES): ----------------- Foi presente o processo de obras número 79/2014, de António Alves Moreira, residente em
Espinheiro, Mansores, acompanhado do requerimento registado sob o número 887/DAU, em 25 de Julho último,
a solicitar o licenciamento para a construção de um muro de vedação ao terreno que possui no lugar de Vale,
daquela freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deferir o pedido, nos termos
da informação da DAU. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17. LICENCIAMENTO DE OBRAS/CARLOS FERNANDES DE SOUSA, (FORCADA, BURGO):------------------ Foi presente o processo de obras número 71/2013, de Carlos Fernandes de Sousa, residente na
Rua Dr. Leão Pimentel, número 6, nesta vila, acompanhado do requerimento registado sob o número
1.054/DAU, em 11 de Julho findo, a solicitar o licenciamento com vista a legalizar o edifício que possui no lugar
da Forcada, freguesia do Burgo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deferir o pedido nos termos
da informação da DAU. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18. LICENCIAMENTO DE OBRAS/JUNTA DE FREGUESIA DE COVELO DE PAIVÓ, (COVELO
DE PAIVÓ): - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o processo número 241/2001, da União de Freguesias de Covelo de Paivó e
Janarde, acompanhado do requerimento registado sob o número 874/DAU, em 23 de Abril findo, a solicitar a
emissão de parecer prévio para a construção de edifício para a sede da Junta, a levar a efeito no lugar e
freguesia de Covelo de Paivó. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, emitir parecer favorável, nos
termos da informação da DAU. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------19. LICENCIAMENTO DE OBRAS/ADRIANO DUARTE DOS SANTOS, (FOLGOSINHO,
TROPEÇO):------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente à consideração da Câmara o processo de obras número 55/2014, de Adriano Duarte
dos Santos Júnior e outros, residente em Folgosinho, Tropeço, acompanhado do requerimento registado sob o
número 700/DAU, em 12 de Junho findo, a solicitar o licenciamento tendo em vista a legalização da habitação
sita no referido lugar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deferir o pedido, nos termos
da informação da DAU. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20. DIVERSOS/CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – SERVIÇOS DE SEGURANÇA E
VIGILÂNCIA EM EVENTOS – PARECER PRÉVIO: -------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente uma proposta da DPO, que se dá aqui como reproduzida e a fazer parte integrante
desta ata, a propor que a Câmara, ao abrigo do disposto no n.º 11, art.º 73.º, do Orçamento de Estado de 2014
e, por analogia, nas normas jurídicas até aqui aplicáveis à administração central, delibere emitir parecer prévio
vinculativo favorável à contratação de serviços de segurança e vigilância em eventos, nos termos e condições
ali previstos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta. -----------------------21. DIVERSOS/CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO
DE UM VÍDEO INSTITUCIONAL SOBRE O TECIDO EMPRESARIAL DE AROUCA – PARECER PRÉVIO:-----------------------Foi presente uma proposta da DPO, que se dá aqui como reproduzida e a fazer parte integrante
desta ata, a propor que a Câmara, ao abrigo do disposto no n.º 11, art.º 73.º, do Orçamento de Estado de 2014
e, por analogia, nas normas jurídicas até aqui aplicáveis à administração central, delibere emitir parecer prévio
vinculativo favorável à contratação de serviços para a produção e realização de um vídeo institucional sobre o
tecido empresarial de Arouca, nos termos e condições ali previstos. ----------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar a proposta que
antecede. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22. DIVERSOS/CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE
CIRCUITO INTERNO DE TV E WEB TV – FEIRA DAS COLHEITAS 2014 – PARECER PRÉVIO: ------------------------------------Foi presente uma proposta da DPO, que se dá aqui como reproduzida e a fazer parte integrante
desta ata, a propor que a Câmara, ao abrigo do disposto no n.º 11, art.º 73.º, do Orçamento de Estado de 2014
e, por analogia, nas normas jurídicas até aqui aplicáveis à administração central, delibere emitir parecer prévio
vinculativo favorável à contratação de serviços de produção e difusão de circuito interno de TV e Web – Feira
das Colheitas 2014, nos termos e condições ali previstos.-------------------------------------------------------------------------
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----------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta. ---------------------- 23. DIVERSOS/CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATAÇÃO DE ARTISTA
PARA ANIMAÇÃO DA FEIRA DAS COLHEITAS 2014 – BANDA LUSA – PARECER PRÉVIO: ------------------------------------- Foi presente uma proposta da DPO, que se dá aqui como reproduzida e a fazer parte integrante
desta ata, a propor que a Câmara, ao abrigo do disposto no n.º 11, art.º 73.º, do Orçamento de Estado de 2014
e, por analogia, nas normas jurídicas até aqui aplicáveis à administração central, delibere emitir parecer prévio
vinculativo favorável à contratação de serviços de animação da Feira das Colheitas 2014 – Banda Lusa, nos
termos e condições ali previstos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com a abstenção do Vereador
senhor José Luís Silva, aprovar aquela proposta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 24. DIVERSOS/ CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATAÇÃO DE ARTISTA
PARA ANIMAÇÃO DA FEIRA DAS COLHEITAS 2014 – BURAKA SOM SISTEMA – PARECER PRÉVIO: ---------------------- Foi presente uma proposta da DPO, que se dá aqui como reproduzida e a fazer parte integrante
desta ata, a propor que a Câmara, ao abrigo do disposto no n.º 11, art.º 73.º, do Orçamento de Estado de 2014
e, por analogia, nas normas jurídicas até aqui aplicáveis à administração central, delibere emitir parecer prévio
vinculativo favorável à contratação de serviços de animação da Feira das Colheitas 2014 – Buraka Som
Sistema, nos termos e condições ali previstos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta. ---------------------- 25. DIVERSOS/ FEIRA DAS COLHEITAS - HORÁRIO DE ENCERRAMENTO DOS
ESTABELECIMENTOS DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS: -------------------------------------------------------------------------------------- Pelo senhor Presidente foi presente a seguinte proposta: ----------------------------------------------------------------------- “Nos últimos anos, temos verificado que o horário de encerramento fixado por lei para os
estabelecimentos de restauração, durante a Feira das Colheitas, revelam alguma inadequação à realidade dos
interesses do público consumidor, tomando-se assim imperioso e urgente proceder a uma regulamentação dos
horários de funcionamento desses estabelecimentos comerciais que sirva os interesses da livre iniciativa
privada e atividade económica do Concelho, sem nunca descurar o bem-estar e a proteção da segurança e da
qualidade de vida dos munícipes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Estabelece a alínea b) do artigo 3° do Decreto-Lei n.º 48/96, de 15 de Maio, que o Município,
após ter ouvido os sindicatos, associações patronais e Junta de Freguesia, mediante deliberação da Câmara
Municipal, pode alargar os limites fixados no n.º 1 do art.º 1.º, a vigorar em todas as épocas do ano ou apenas
em épocas determinadas, em localidades em que os interesses de certas atividades profissionais,
nomeadamente ligadas ao turismo, o justifiquem. ------------------------------------------------------------------------------------
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------------------Assim, após a audição das seguintes entidades: -----------------------------------------------------------------------------------a) Sindicatos que representem os interesses socioprofissionais dos trabalhadores dos
estabelecimentos em causa; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Associações patronais e/ou comerciais que representem os interesses do explorador dos
estabelecimentos; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Junta de Freguesia onde os estabelecimentos se situam; --------------------------------------------------------------------PROPÕE-SE que a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto na alínea b) do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 48/96 autorize, para vigorar na Edição da Feira das Colheitas 2014, que os Estabelecimentos de
Restauração e Bebidas localizados em locais ou zonas limítrofes ao local onde se realiza a Feira das Colheitas,
incluindo tasquinhas e bares inseridos na programação das Festas, possam permanecer, durante os 4 dias, em
funcionamento, até às 06h00.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar a proposta que
antecede. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26. DIVERSOS/COMISSÃO FABRIQUEIRA DA PAROQUIA DE MOLDES – CONDIÇÕES DE
SEGURANÇA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente à consideração da Câmara o auto da vistoria realizada à mina que a Comissão
Fabriqueira da Paróquia de Moldes possui no tardoz da igreja daquela freguesia.-----------------------------------------------------------Face às conclusões da comissão de vistorias, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e
por unanimidade, nos termos do disposto na alínea w), art.º33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, ordenar
a realização das obras previstas no referido auto de vistoria no prazo de trinta dias. -------------------------------------------------------27. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO ATIVO EM
AROUCA – CONSTRUÇÃO DE PASSADIÇOS NO RIO PAIVA – AUTO N.º 3: -------------------------------------------------------------Foi presente à consideração da Câmara o auto de medição de trabalhos número 3, relativo à
empreitada em epígrafe, no valor de €17.733,35 (dezassete mil setecentos e trinta e três euros e trinta e cinco
cêntimos).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. -----------------------------28. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/TRABALHOS DE BENEFICIAÇÃO DA Z. I. DE S.
DOMINGOS – AUTO N.º 1 E FINAL: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente o único auto de medição de trabalhos, referente à empreitada em epígrafe, no valor
de €6.099,33 (seis mil e noventa e nove euros e trinta e três cêntimos).------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. ------------
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----------------- 29. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/GUARDAS DE PROTEÇÃO NOS POLOS
ESCOLARES DE ROSSAS, FERMEDO E CHAVE – AUTOS N.º 1, 2 E 3: ------------------------------------------------------------------ Foram presentes os autos de medição de trabalhos números 1, 2 e 3, relativos à empreitada em
epígrafe, nos valores de, respetivamente, €1.190,94 (mil cento e noventa euros e noventa e quatro cêntimos),
€205,48 (duzentos e cinco euros e quarenta e oito cêntimos) e €3.323,62 (três mil trezentos e vinte e três euros
e sessenta e dois cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aqueles autos. ------------------------- 30. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/REPARAÇÃO DE COLUNAS DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA – AUTO N.º 1 E FINAL: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o auto de medição de trabalhos número 1 e final, relativo à empreitada em epígrafe,
no valor de €1.800,00 (mil e oitocentos euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. ---------------------------- APROVAÇÃO EM MINUTA: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Finalmente a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar a
presente ata em minuta, nos termos e para os efeitos do consignado nos números 3 e 4, art.º 57.º, da Lei
75/2013, de 12 de Setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. -------------------------------------------------------------------------- Eram 16 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. -------------------------------------------------------------

