ATA N.º 19/2016
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20.SETEMBRO.2016
----------------- Aos vinte dias do mês de Setembro de dois mil e dezasseis, nesta vila de Arouca e Edifício dos
Paços do Concelho, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal de Arouca, sob a Presidência do seu
Presidente, senhor José Artur Tavares Neves, e com a presença dos Vereadores senhores Margarida Maria de
Sousa Correia Belém, Alcino Marcelo da Costa Pinho, Albino Jorge Cardoso Gonçalves, Filipa Isabel Pereira
Mendes Teles de Noronha, José Luís Alves da Silva e Fernando Noites Peres.------------------------------------------------------------- Pelas 14.30 horas o senhor Presidente declarou aberta a reunião.----------------------------------------------------------- I — PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------------------------------------------------- O Vereador senhor Fernando Peres pediu a palavra para: --------------------------------------------------------------------- 1. Dizer que no lugar de Cabeçais, existe um muro de suporte, sobranceiro à Estrada Nacional,
construído em blocos de cimento, que lhe parece oferecer pouca consistência, podendo constituir perigo para
pessoas e bens;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2. Referir que à face da Estrada Nacional no lugar de Caracuste, existe um sinal de proibição de
ultrapassar que se encontra encoberto por vegetação; --------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Alertar para o facto de se estar a verificar a infiltração de águas pluviais nas instalações que a
Confraria da Raça Arouquesa ocupa no Mosteiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Em sequência o senhor Presidente respondeu que: ------------------------------------------------------------------------------ 1. A situação já foi identificada pelos serviços e comunicada à empresa Infraestruturas de
Portugal que deverá notificar o proprietário para proceder à reparação respetiva; ---------------------------------------------------------- 2. Vai mandar informar a Infraestruturas de Portugal do facto, pedindo que proceda à limpeza do
coberto vegetal; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3. A anomalia é já do conhecimento da Direção Regional de Cultura. ------------------------------------------------------- Seguidamente o senhor Presidente entregou ao Vereador senhor José Luís Alves o relatório dos
serviços prestados pela Rádio Regional de Arouca no âmbito do contrato estabelecido com aquele órgão de
comunicação social, satisfazendo o pedido formulado em reunião anterior. ------------------------------------------------------------------ II — PERÍODO DA ORDEM DO DIA: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 01. ATA: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a ata número 18/2016, relativa à reunião ordinária de 6
de Setembro corrente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Achada conforme, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprová-la. ----------------- 02. JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS: -------------------------------------------------------------------------------------
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------------------Nada a registar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: -----------------------------------------------Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 178, do dia de ontem, que apresenta um
saldo em disponibilidades no valor global de €5.817.707,41 (cinco milhões oitocentos e dezassete mil
setecentos e sete euros e quarenta e um cêntimos), correspondente a operações orçamentais e não
orçamentais, nos valores de, respetivamente, €5.410.239,75 (cinco milhões quatrocentos e dez mil duzentos e
trinta e nove euros e setenta e cinco cêntimos) e €407.467,66 (quatrocentos e sete mil quatrocentos e sessenta
e sete euros e sessenta e seis cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------04. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/GRANDES OPÇÕES DO PLANO – 18.ª ALTERAÇÃO: ------------------------Foi presente à consideração da Câmara a 18.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 €27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos euros), documento que se dá aqui
como reproduzido e a fazer parte integrante desta ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com as abstenções dos
Vereadores senhores José Luís Alves e Fernando Peres, aprovar o documento que antecede. -----------------------------------------05. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ORÇAMENTO – 18.ª ALTERAÇÃO:--------------------------------------------------Foi presente a 18.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 €31.000,00 (trinta e um
mil euros), documento que se dá aqui como reproduzido e a fazer parte integrante desta ata. -------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com as abstenções dos
Vereadores senhores José Luís Alves e Fernando Peres, aprovar o documento que antecede. -----------------------------------------06. ENSINO BÁSICO/IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À
FAMÍLIA E DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA – PROTOCOLOS: ------------------------------------------------------------------Foi presente à consideração da Câmara a minuta dos protocolos a celebrar entre o Município, os
Agrupamentos de Escolas de Arouca e de Escariz e as associações de pais do concelho, tendo “por objeto a
realização das atividades na educação pré-escolar, proporcionando a oferta gratuita de atividades de animação
de apoio à família para o pré-escolar e componente de apoio à família para o pré-escolar e 1.º CEB”, documento
que se dá aqui como reproduzido e a fazer parte integrante desta ata. -------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela minuta. --------------------------07. ENSINO BÁSICO/PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE
REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO – PROTOCOLOS: ----------------
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----------------- Foram presentes à consideração da Câmara as minutas dos protocolos que o Município pretende
celebrar com a Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola n.º 1 e 2 do Casal
Mansores e Pré Escola, com a Associação de Pais e Encarregados de Educação do Jardim e EB1 de Rossas,
com a Associação de Pais e Encarregados de Educação das Escolas do 1.º CEB e Jardim de Infância de Chave
e com a Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos do 1.º CEB e J. I. da Freguesia de
Escariz, visando “o estabelecimento dos termos e condições em que as duas partes se comprometem a garantir
o fornecimento de refeições escolares aos alunos” dos estabelecimentos de ensino respetivos, documentos que
se dão aqui como reproduzido e a fazer parte integrante desta ata.----------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aqueles documentos.
----------------- 08. ENSINO BÁSICO/AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESCARIZ - FREQUÊNCIA DAS
PISCINAS POR ALUNOS NEE – SUBSÍDIO: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o ofício registado sob o número 3.936, em 10 de Agosto
findo, do Agrupamento de Escolas de Escariz, a solicitar o transporte de oito alunos com perturbação do
espectro do autismo que frequentam a escola básica de Fermedo para a piscina municipal de Escariz, a fim de
poderem usufruir de aulas de adaptação ao meio aquático. --------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, conceder ao referido
Agrupamento de Escolas o subsídio de €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros) para fazer face aos encargos
com o transporte pretendido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09. DESPORTO E TEMPOS LIVRES/JUNTA DE FREGUESIA DE MANSORES –
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL – COMPARTICIPAÇÃO: ------------------------------------------------- Foi presente o ofício registado sob o número 4.202, em 31 de Agosto findo, da Junta de
Freguesia de Mansores, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a realização de obras de
conservação do campo de futebol. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, atribuir a comparticipação de
€10.000,00 (dez mil euros), pagáveis de acordo com o andamento dos trabalhos. --------------------------------------------------------- 10. DESPORTO E TEMPOS LIVRES/REQUALIFICAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE
AROUCA – CASA DAS MÁQUINAS – PROJETO DE EXECUÇÃO: -------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o projeto de execução para a requalificação das piscinas
municipais de Arouca – casa das máquinas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele projeto.------------------------- 11. AÇÃO SOCIAL/PRESTAÇÕES DE NATUREZA SOCIAL – CONCESSÃO: -------------------------
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------------------Foram presentes à consideração da Câmara os seguintes pedidos de concessão de prestações
de natureza social: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registo número 4.074, em 19 de Agosto último, de Albertina Moreira da Rocha, residente em
Celada, Santa Eulália, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a reposição de canos para
condução de água, destruídos pelo recente incêndio florestal; ------------------------------------------------------------------------------------Registo número 3.981, em 12 de Agosto findo, de Natália Marques Naia Ferreira, residente em
Rio de Frades, Cabreiros, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a reposição de canos
para condução de água, destruídos pelo incêndio florestal recente; -----------------------------------------------------------------------------Registo número 4.229, em 1 de Setembro corrente, de Irundina Gonçalves Pereira, residente em
Rio de Frades, Cabreiros, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de alimentos;
------------------Registo número 4.275, em 5 de Setembro, de Isaura Maria Martins Paiva, residente em Tapada,
Fermedo, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de bens de primeira
necessidade; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registo número 4.153, em 26 de Agosto findo, de Artur Coelho Bastos, residente em Valdasna,
Arouca, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de bens de primeira
necessidade; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registo número 4.144, em 25 de Agosto findo, de António Manuel Madureira de Lima Soares,
residente em Vila Nova, Burgo, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de
medicamentos; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registo número 4.286, em 6 de Setembro corrente, de Adelina de Jesus Gonçalves Sousa,
residente em Presa Grande, Fermedo, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com os
transportes escolares do seu educando Pedro Miguel; ----------------------------------------------------------------------------------------------Registo número 4.310, em 6 de Setembro corrente, de Maria Odete da Conceição Paiva,
residente na Rua Central de Belece, 408, em S. Miguel do Mato, a solicitar a comparticipação da Câmara nos
encargos com os transportes escolares da sua educanda Renata;-------------------------------------------------------------------------------Registo número 4.274, em 5 de Setembro em curso, de Fátima Marques Soares de Almeida,
residente em Saril, Rossas, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com os transportes
escolares da sua educanda Ana Paula; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registo número 4.227, em 1 de Setembro corrente, de Maria Goreti Moreira Reis, residente em
Estrada, Mansores, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com os transportes escolares do seu
educando Rodolfo; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------- Registo número 4.191, em 30 de Agosto findo, de Maria Amália Azevedo Oliveira, residente em
Cabeçais, Fermedo, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com os transportes escolares da
sua educanda Maria Andreia; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Registo número 4.211, de Maria do Céu de Pinho Monteiro, residente em Estreitinha, Canelas, a
solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com os transportes escolares da sua educanda Diana
Maria; --------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo número 4.276, em 5 de Setembro corrente, de Maria Clara Soares Teixeira, residente em
Baixo, Canelas, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com os transportes escolares do seu
educando João. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 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/ARRANJO URBANÍSTICO DO CENTRO DE TROPEÇO – REVISÃO DE
PREÇOS: ---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o cálculo da revisão de preços definitiva relativa à
empreitada em epígrafe, de que resulta o valor negativo de €10.293,13 (dez mil duzentos e noventa e três euros
e treze cêntimos) a que deve ser deduzido o montante também negativo de €10.530,20 (dez mil quinhentos e
trinta euros e vinte cêntimos) correspondente à revisão de preços provisória aprovada em reunião de 20 de
Outubro do ano findo, de onde resulta a importância de €237,07 (duzentos e trinta e sete euros e sete cêntimos)
a favor do empreiteiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela revisão de
preços.-------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13. URBANIZAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO DAS PRAÇAS E RUAS NO CENTRO HISTÓRICO ALAMEDA D. DOMINGOS DE PINHO BRANDÃO – ADJUDICAÇÃO: ----------------------------------------------------------------------- Foram presentes à consideração da Câmara as propostas concorrentes ao concurso público para
adjudicação da empreitada em epígrafe, acompanhadas dos relatórios do júri que procedeu à sua análise. ------------------------ Face às conclusões do referido júri, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por
unanimidade, adjudicar os trabalhos à concorrente Moreira Pinto, Ld.ª pelo valor proposto de €229.315,98
(duzentos e vinte e nove mil trezentos e quinze euros e noventa e oito cêntimos). --------------------------------------------------------- 14. TURISMO/PRAIA FLUVIAL DO AREINHO – ESTRUTURA DE APOIO – PROPRIEDADE DO
TERRENO: -- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------Foi presente à consideração da Câmara a carta registada sob o número 3.752, em 29 de Julho
último, de Rafael Cecílio Soares, residente na Rua Alferes Diogo Malafaia, 9, 1.º Dt.º, nesta vila, a dar nota de
que é agora o proprietário do prédio rústico denominado “Porto do Chão” ou “Olival de Cartomil”, sito nos limites
de Vilarinho, freguesia de Canelas, por compra a Ernesto de Almeida Mendes e Joaquim de Almeida Soares,
herdeiros dos titulares inscritos, Ernesto Soares Mendes e mulher, prédio esse onde o município tem instalada a
estrutura de apoio à praia fluvial do Areinho, solicitando que lhe sejam reconhecidos os seus “direitos de
propriedade e interesse de mobilidade estrutural da mesma”, para os fins a que se propõe, alegando, no
essencial, que é sua intenção remodelar toda a estrutura instalada — de acordo com o esboço que junta — que
deseja a posse o mais rapidamente possível do referido espaço para levar a cabo o projeto e que pretende
efetuar o apoio à praia fluvial e aos passadiços naquele espaço e iniciar a exploração de um bar antes do
projeto que pretende levar a cabo estar concluído, na estrutura já instalada ou em outra estrutura a instalar
provisoriamente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Face à informação do DAGF, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
mandar promover a negociação com o proprietário do terreno tendo em vista a sua aquisição amigável por parte
do município.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. TURISMO/ESCOLAS PRIMÁRIAS DO PLANO DOS CENTENÁRIOS – RECUPERAÇÃO
PARA FINS TURÍSTICOS – BOUÇAS (ALVARENGA) – PROJETO DE EXECUÇÃO: ---------------------------------------------------Foi presente à consideração da Câmara o projeto de execução para a recuperação da escola de
Bouças, na freguesia de Alvarenga, tendo em vista a sua recuperação para fins turísticos.-----------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele projeto. -------------------------16. TURISMO/ESCOLAS PRIMÁRIAS DO PLANO DOS CENTENÁRIOS – RECUPERAÇÃO
PARA FINS TURÍSTICOS – BUSTELO (MOLDES) – PROJETO DE EXECUÇÃO: --------------------------------------------------------Foi presente à consideração da Câmara o projeto de execução para a recuperação da escola de
Bustelo, na freguesia de Moldes, tendo em vista a sua recuperação para fins turísticos. --------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar o referido projeto. ----------------------17. TURISMO/ESCOLAS PRIMÁRIAS DO PLANO DOS CENTENÁRIOS – RECUPERAÇÃO
PARA FINS TURÍSTICOS – MERUJAL (URRÔ) – PROJETO DE EXECUÇÃO: ------------------------------------------------------------Foi presente à consideração da Câmara o projeto de execução para a recuperação da escola de
Merujal, na freguesia de Urrô, tendo em vista a sua recuperação para fins turísticos. ------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele projeto. -------------------------18. TURISMO/ESCOLAS PRIMÁRIAS DO PLANO DOS CENTENÁRIOS – RECUPERAÇÃO
PARA FINS TURÍSTICOS – SILVEIRAS (JANARDE) – PROJETO DE EXECUÇÃO: ------------------------------------
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----------------- Foi presente à consideração da Câmara o projeto de execução para a recuperação da escola de
Silveiras, na freguesia de Janarde, tendo em vista a sua recuperação para fins turísticos. ----------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele projeto.------------------------- 19. DIVERSOS/ASSOCIAÇÃO DE MELHORAMENTOS DA SENHORA DA MÓ – FOGÃO –
OFERTA: ---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente a carta registada sob o número 3.994, em 16 de Agosto findo, da Associação de
Melhoramentos do Monte da Senhora da Mó, a solicitar que a Câmara lhe ceda o fogão existente em armazém,
retirado de uma das escolas requalificadas, para substituição daquele que possui na casa da ceia e que já não
oferece condições de segurança. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, oferecer o fogão pretendido,
a identificar pelos serviços através do número da ficha de inventário respetivo. ------------------------------------------------------------- 20. DIVERSOS/COOPERATIVA AGRÍCOLA DE AROUCA, CRL - CONCURSO PECUÁRIO DA
RAÇA AROUQUESA E CHEGA DE BOIS – SUBSÍDIO: ------------------------------------------------------------------------------------------ Foi presente a carta registada sob o número 4.300, em 6 de Setembro corrente, da Cooperativa
Agrícola de Arouca, a solicitar a concessão de um subsídio para fazer face a despesas com a organização de
mais uma edição do concurso pecuário da raça arouquesa e da chega de bois, eventos a levar a efeito no
âmbito da Feira das Colheitas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, conceder o subsídio de
€12.000,00 (doze mil euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 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. -------------------------------------------------------------

