ATA N.º 20/2013
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 22.OUTUBRO.2013
----------------- Aos vinte e dois dias do mês de Outubro de dois mil e treze, nesta vila de Arouca e Edifício dos
Paços do Concelho, reuniu pela primeira vez a Câmara Municipal de Arouca com a constituição que resultou do
ato eleitoral de 29 de Setembro findo, 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.----------------------------------------------------------- 01. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/REUNIÕES ORDINÁRIAS – PERIODICIDADE:---------------------------------- Pelo senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:----------------------------------------------------------------------- “Prevê o artigo 40.º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, que a Câmara Municipal realize uma
reunião ordinária semanal, salvo se reconhecer conveniência em que se efetue quinzenalmente, podendo
estabelecer dia e hora certos para o efeito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nestes termos, não se reconhecendo a necessidade de realização de reuniões ordinárias
semanalmente, propõe-se que:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. No decurso do presente mandato, atento o disposto na citada norma, as reuniões ordinárias do
executivo municipal sejam realizadas quinzenalmente, no Edifício dos Paços do Concelho, nas primeiras terçasfeiras de cada quinzena, pelas 14,30 horas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sempre que o dia fixado caia em dia feriado ou em dia em que os serviços não estejam abertos
ao público, que a reunião tenha lugar no primeiro dia útil seguinte. ----------------------------------------------------------------------------- 3. Caso a proposta venha a merecer aprovação, do facto deve dar-se publicidade, através de
edital afixado nos lugares de estilo e no sítio da internet do município, nos termos e para os efeitos previstos no
número 3, do referido artigo, considerando-se convocados todos os membros da Câmara Municipal.”------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta. ---------------------- 02. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/VEREADORES A TEMPO INTEIRO – FIXAÇÃO: ------------------------------- Ainda pelo senhor Presidente foi presente a seguinte proposta: -------------------------------------------------------------- “De acordo com o estatuído no artigo 58º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, compete ao
Presidente da Câmara Municipal decidir sobre a existência de vereadores em regime de tempo inteiro e meio
tempo e fixar o seu número até ao limite fixado nº 1, sendo que compete à Câmara Municipal, sob proposta do
respetivo presidente, fixar o número que exceda aquele limite.-------------------------------------------------------------------
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------------------Deste modo, tendo em conta a atual estrutura organizacional dos serviços municipais e o elenco
de funções que se pretende distribuir pelos respetivos eleitos, proponho que a Câmara Municipal, ao abrigo do
disposto no nº 2 da citada norma, fixe o número de vereadores em regime de tempo inteiro, para além daquele
limite, em um.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com o voto contra do Vereador
senhor José Luís Silva e a abstenção do Vereador senhor Fernando Peres, aprovar aquela proposta. -------------------------------03. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ORÇAMENTO – 19.ª ALTERAÇÃO – RATIFICAÇÃO DE
DESPACHO: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente à consideração da Câmara o despacho do senhor Presidente, proferido no uso da
competência excecional prevista no número 3, art.º 35.º, da Lei número 75/2013, de 12 de Setembro, mediante
o qual aprovou a 19.ª alteração ao orçamento para o ano em curso, documento que se dá aqui como
reproduzido e a fazer parte integrante desta ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, ratificar aquele despacho,
abstendo-se os Vereadores senhores José Luís Silva e Fernando Peres. ---------------------------------------------------------------------04. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/GRANDES OPÇÕES DO PLANO – 19.ª ALTERAÇÃO:------------------------Foi presente à consideração da Câmara a 19.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 €120.000,00 (cento e vinte 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 Silva e Fernando Peres, aprovar a proposta que antecede.---------------------------------------------05. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ORÇAMENTO – 20.ª ALTERAÇÃO:--------------------------------------------------Foi presente a 20.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 €275.000,00 (duzentos e
setenta e cinco 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 Silva e Fernando Peres, aprovar aquela proposta.---------------------------------------------------------06. CULTURA/ACADEMIA DE MÚSICA DE AROUCA – FINANCIAMENTO DE NOVOS
ALUNOS:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente a carta registada sob o número 4.504, em 3 de Setembro findo, da Academia de
Música de Arouca, a solicitar a concessão, a título excecional, de um subsídio que permita a frequência do
curso básico de música por parte de nove alunos novos, para quem não foi possível obter a comparticipação
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por parte do Ministério da Educação que alterou os moldes de financiamento dos cursos já depois daqueles
alunos terem prestados as provas de admissão e feito a sua inscrição. ----------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com as abstenções dos
Vereadores senhores José Luís Silva e Fernando Peres, conceder, a título excecional, o subsídio de €9.000,00
(nove mil euros). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07. DESPORTO E TEMPOS LIVRES/CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S. SALVADOR DO
BURGO – PROTOCOLO:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a minuta do protocolo a estabelecer entre a Câmara e o
Centro Social Paroquial de S. Salvador do Burgo de Arouca, mediante o qual se estabelecem os termos e as
condições de acesso ao Complexo Desportivo Municipal por parte dos utentes daquela instituição com idade
superior a 65 anos, 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. ---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08. ENSINO BÁSICO/PÓLO ESCOLAR DE AROUCA – FASE 4 – PROGRAMA DE
PROCEDIMENTO E CADERNO DE ENCARGOS:-------------------------------------------------------------------------------------------------- Foram presentes à consideração da Câmara o programa de procedimento e o caderno de
encargos relativos à empreitada em epígrafe.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, contratar a execução da
referida empreitada, adotar o procedimento de concurso público para o efeito e aprovar as referidas peças
procedimentais, nos termos do disposto no CCP. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 09. 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 4.342, em 19 de Agosto findo, de Joaquim Silva Santos, residente em Chã, S.
Miguel do Mato, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de prótese auditiva; --------------------- Registo número 4.617, em 9 de Setembro último, de Maria Alice Mendes Pereira, residente em
Pade, Alvarenga, a solicitar o apoio da Câmara para a construção de um telheiro;--------------------------------------------------------- Registo número 4.746, em 13 de Setembro findo, de Maria Isabel Matos Ferreira, residente em
Várzeas, Alvarenga, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a realização de obras de
impermeabilização da sua habitação.----------------------------------------------------------------------------------------------------

22.10.2013

------------------Registo número 859, em 14 de Fevereiro último, de Manuel Gonçalves, residente em Mouras,
Santa Eulália, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a construção de um muro de suporte
à sua habitação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registo número 4.590, em 9 de Setembro último, de Lúcia Alexandra de Pinho Gonçalves, aluna
do 11.º ano na Escola Secundária de Arouca, residente em Vila Cova, Espiunca, a solicitar apoio para o
pagamento do seu passe escolar; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registo número 4.619, em 9 de Setembro findo, de Adília Soares da Silva, residente no lugar de
Casais, freguesia de Alvarenga, a solicitar apoio para o pagamento do passe escolar do seu educando Nuno
Filipe, aluno do 12.º ano na Escola Secundária de Arouca;-----------------------------------------------------------------------------------------Registo número 4.655, em 10 de Setembro último, de Susana Maria Rodrigues Correia, residente
no lugar de Meal, freguesia de Várzea, a solicitar o apoio da Câmara para o pagamento do passe escolar da
sua educanda, Susana Margarida, que frequenta o 10.º na Escola Secundária de Arouca. -----------------------------------------------Os pedidos foram analisados pela comissão criada por deliberação tomada na reunião de 17 de
Novembro de 2009, 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 referida proposta. -------------------10. AÇÃO SOCIAL/PROGRAMA METROPOLITANO DE EMERGÊNCIA SOCIAL CONCESSÃO DE PRESTAÇÕES: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foram presentes à consideração da Câmara os pedidos de concessão de apoio financeiro
excecional e temporário previsto no Regulamento do Programa Metropolitano de Emergência Social da Área
Metropolitana do Porto, dos seguintes munícipes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Registo número 4.793, em 16 de Setembro findo, de Isaura Maria Martins de Paiva, residente em
Tapada, Fermedo, para fazer face a despesas com a realização de tratamentos dentários e com a aquisição de
alimentos;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registo número 5.332, em 14 de Outubro corrente, de Paula Cristina Gomes Duarte, residente
em Jugueiros, Santa Eulália, para fazer face a despesas com a realização de tratamentos dentários;---------------------------------Registo número 5.324, em 11 de Outubro corrente, de Sara Raquel Linhares dos Santos,
residente na Rua 1.º de Maio, Arouca, para fazer face a despesas com a aquisição de óculos e de géneros
alimentícios;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registo número 4.870, em 18 de Setembro findo, de Maria Alice Mendes Pereira, residente em
Pade, Alvarenga, para fazer face a despesas com a realização de tratamentos dentários;-------------------------------
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----------------- Registo número 4.794, em 16 de Setembro último, de Fátima da Costa Bastos Valente, residente
em Penso, Arouca, para fazer face a despesas com a aquisição de óculos e medicamentos;------------------------------------------- Registo número 4.826, em 17 de Setembro findo, de Paula Alexandre Nogueira Silva, residente
na Rua Dr. Simões Júnior, nesta vila, para fazer face ao pagamento de propinas; --------------------------------------------------------- Registo número 5.323, em 11 de Outubro corrente, de Eugénia Beatriz Teixeira Ferreira Cruz,
residente em Cancelo, Arouca, para fazer face a despesas com a realização de tratamentos dentários;----------------------------- Registo número 5.322, em 11 de Outubro corrente, de Lucília da Costa Lopes, residente em
Vilarinho, Canelas, para fazer face a despesas com a aquisição de medicamentos; ------------------------------------------------------- Registo número 4.871, de Beatriz Gomes da Silva, em 18 de Setembro findo, residente em S.
João, Tropeço, para fazer face a despesas com a realização de tratamentos dentários;-------------------------------------------------- Registo número 4.838, em 18 de Setembro último, de Aurora Cardoso Pereira, residente em
Pade, Alvarenga, para fazer face a despesas com a realização de tratamentos dentários;----------------------------------------------- Registo número 4.839, em 18 de Setembro último, de Joaquim Almerindo Pereira dos Santos,
residente em Monte Moção, Santa Eulália, para fazer face a despesas com a realização de tratamentos
dentários; ---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo número 4.916, em 20 de Setembro último, de Maria de Fátima Rocha Coelho, residente
no lugar de Pousadouro, Tropeço, para fazer face a despesas com a realização de tratamentos dentários. ------------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, conceder os apoios nos
valores e nos termos constantes da informação dos serviços de ação social, documento que se dá aqui como
reproduzido e a fazer parte integrante desta ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 11. URBANIZAÇÃO/ARRANJO URBANÍSTICO DA PRAÇA SÁ CARNEIRO E ENVOLVENTE
AO POLO DE AROUCA – PROGRAMA DE PROCEDIMENTO E CADERNO DE ENCARGOS:-------------------------------------- Foram presentes à consideração da Câmara o programa de procedimento e o caderno de
encargos relativos à empreitada em epígrafe.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, contratar a execução da
referida empreitada, adotar o procedimento de concurso público para o efeito e aprovar as referidas peças
procedimentais, nos termos do disposto no CCP. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 12. URBANIZAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO DAS PRAÇAS E RUAS DO CENTRO HISTÓRICO DE
AROUCA - ALAMEDA D. DOMINGOS DE PINHO BRANDÃO - 1.ª FASE - ACESSO SUL – 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, adjudicar os trabalhos à concorrente Greateuro Unipessoal, Ld.ª, pelo valor proposto de
€96.329,81 (noventa e seis mil trezentos e vinte e nove euros e oitenta e um cêntimos).--------------------------------------------------13. REDE DE ESGOTOS/CONSTRUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO DA PARTE RESTANTE
DO VALE DE AROUCA - URRÔ - TRABALHOS A MAIS:-----------------------------------------------------------------------------------------Foi presente uma informação da Divisão de Planeamento e Obras (DPO), a dar conta da
necessidade de se realizarem trabalhos a mais na empreitada em epígrafe, no valor de €2.188,94 (dois mil
cento e oitenta e oito euros e noventa e quatro cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------------------Face àquela informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
autorizar a realização daqueles trabalhos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. REDE DE ESGOTOS/CONSTRUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO DA PARTE RESTANTE
DO VALE DE AROUCA - URRÔ – PRORROGAÇÃO DE PRAZO: -----------------------------------------------------------------------------Foi presente a carta registada sob o n úmero 5.418, em 17 de Outubro findo, de Construções
Leite de Almeida & Filhos, Ld.ª adjudicatária da empreitada em epígrafe, a solicitar a prorrogação graciosa do
prazo, por noventa dias, para conclusão dos trabalhos respetivos.-------------------------------------------------------------------------------Face à informação da DPO, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
deferir o pedido.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. REDE DE ESGOTOS/CONSTRUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO DA PARTE RESTANTE
DO VALE DE AROUCA - URRÔ – PLANO DE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA: ------------------------------------------------------------Foi presente a carta registada sob o número 4.957, em 23 de Setembro último, de Construções
Leite de Almeida & Filhos, Ld.ª, adjudicatária da empreitada em epígrafe, a apresentar o plano de sinalização
temporária correspondente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Face à informação da DPO, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
aprovar aquele plano. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL/ZONA INDUSTRIAL DA MATA, AROUCA – VENDA DE
LOTES – LISTA DEFINITIVA:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente à consideração da Câmara a lista definitiva dos concorrentes admitidos aos
concursos de admissão para alienação dos lotes número 15 e 17 do loteamento industrial em epígrafe,
elaborada nos termos do n.º 6, art.º 5.º, do Regulamento de Venda respetivo, abertos por deliberação de 6 de
Agosto e 3 de Setembro findos, assim constituída: ---------------------------------------------------------------------------------------------------Registo n.º 4.824 – de Aroucamion, Ld.ª, com sede no lugar de S. João, freguesia de Tropeço; ----
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----------------- Registo n.º 4.827 – de Loma Europa – Cosméticos, Ld.ª, com sede na Zona Industrial de S.
Domingos 2, lote 18, nesta vila; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo número 4.917, de Adalberto da Costa Rocha & Filhos, Ld.ª, com sede em Vila Nova,
Burgo.--------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Inexistem candidatos excluídos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, considerar aqueles
concorrentes admitidos e designar o próximo dia 4 de Novembro, pelas 15.00 horas, para proceder à respetiva
hasta pública.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17. DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL/LOTEAMENTOS INDUSTRIAIS – VENDA DE LOTES –
COMISSÃO DE ANÁLISE DE CANDIDATURAS: --------------------------------------------------------------------------------------------------- Tendo presente o disposto no número 4, art.º 5.º, dos regulamentos de venda de lotes dos
loteamentos industriais da Mata, S. Domingos 2, em Arouca, e Mata, Mansores (1.ª e 2.ª fases), a Câmara
deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, constituir a comissão de análise das candidaturas aos
concursos de habilitação para a venda dos lotes respetivos com os senhores Presidente da Câmara, Vereador
senhor Marcelo Pinho e o senhor Norberto Castro, Técnico Superior do Município.-------------------------------------------------------- 18.

REDE

VIÁRIA/GRANDES

REPARAÇÕES/BENEFICIAÇÃO

DE

ESTRADAS,

ENTRONCAMENTOS, PONTES E CAMINHOS – REPAVIMENTAÇÃO DE CAMINHOS EM ALVARENGA –
TRABALHOS A MENOS:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente uma informação da DPO a dar conta que na empreitada em epígrafe se mostra
desnecessária a execução de trabalhos no valor de €780,00 (setecentos e oitenta euros). ---------------------------------------------- Face àquela informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
autorizar a supressão daqueles trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19. SERVIÇOS MUNICIPAIS/FORNECIMENTO DE GÁS PROPANO A GRANEL PARA 2013 E
2014 – ADJUDICAÇÃO: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Foram presentes as propostas concorrentes ao concurso público para o fornecimento de gás
propano a granel, acompanhadas do relatório do júri que procedeu à sua análise.--------------------------------------------------------- Face às conclusões do referido júri, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por
unanimidade, adjudicar o fornecimento à concorrente Gascan – Gases Combustíveis, S. A., pelo valor proposto
de €166.000,00 (cento e sessenta e seis mil euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 20. LICENCIAMENTO DE OBRAS/VÍTOR MANUEL DOS SANTOS JORDÃO, (MONTE
MOÇÃO, SANTA EULÁLIA): --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------Foi presente o processo de obras número 22/2013, de Vítor Manuel dos Santos Jordão, residente
em Monte Moção, Santa Eulália, acompanhado do requerimento registado sob o número 1.118/DAU, em 24 de
Julho último, a solicitar informação prévia acerca da viabilidade construir um edifício em terreno sito no referido
lugar.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Face à informação da Divisão de Ambiente e Urbanismo (DAU), a Câmara deliberou, decorrida
votação nominal e por unanimidade, mandar informar desfavoravelmente, uma vez que a pretensão contraria o
disposto na alínea b), n.º 1, art.º 20.º, do Decreto-Lei número 166/2008, de 22 de Agosto, pelo facto da
intervenção proposta incidir sobre solo da Reserva Ecológica Nacional, não estando o processo instruído com a
autorização da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte prevista na alínea ii), número
3, do mesmo artigo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21. LICENCIAMENTO DE OBRAS/CUSTÓDIO ALVES DE ALMEIDA, (VALE DE LAMEIRO,
ESCARIZ): -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente o processo de obras número 42/2009, de Custódio Alves de Almeida, residente em
Juntas, Escariz, acompanhado do requerimento registado sob o número 1.393/DAU, em 25 de Setembro último,
a solicitar o licenciamento com vista a construir muros em terreno que possui no lugar de Vale de Lameiros,
naquela freguesia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deferir o pedido, nos termos
da informação da DAU. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22. LICENCIAMENTO DE OBRAS/MARIA HELENA DOS SANTOS CRUZ, (CRASTO,
AROUCA): -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente o processo de obras número 23/97, de Maria Helena dos Santos Cruz, residente em
Crasto, Arouca, acompanhado do requerimento registado sob o número 1.012/DAU, em 2 de Julho findo, a
solicitar o licenciamento com vista a legalizar a ampliação à habitação que possui 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/JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, (VILA COVA, ESPIUNCA):--------------------Foi presente o processo de obras número 94/2013, de José Rodrigues da Silva, residente em Vila
Cova, Espiunca, acompanhado do requerimento registado sob o número 1.396/DAU, em 25 de Setembro
último, a solicitar o licenciamento com vista a construir um edifício destinado a arrumos de alfaias agrícolas, 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------- 24. LICENCIAMENTO DE OBRAS/VERA LÚCIA DE PINHO BRANDÃO, (BALADIA, ROSSAS):
----------------- Foi presente o processo de obras número 185/92, de Vera Lúcia de Pinho Brandão, residente em
Baladia, Rossas, acompanhado do requerimento registado sob o número 1.432/DAU, em 3 de Outubro corrente,
a solicitar o licenciamento com vista a alterar e ampliar a habitação que possui no referido lugar; ------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deferir o pedido, nos termos
da informação da DAU. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25. LOTEAMENTOS/CARLOS FERNANDES MENDES & FILHOS, LD.ª, (AROS, AROUCA): --------------------- Foi presente o processo de loteamento número 1/2011, de Carlos Fernandes Mendes & Filhos,
Ld.ª, com sede em Figueiredo, Burgo, acompanhado do requerimento registado sob o número 1.441/DAU, em 7
de Outubro corrente, a solicitar novo licenciamento para proceder ao loteamento do terreno que possui no lugar
dos Aros, nesta vila. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deferir o pedido, nos termos
da informação da DAU. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26. DIVERSOS/CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – SERVIÇO DE SEGURANÇA E
VIGILÂNCIA NO ÂMBITO DO FESTIVAL DA CASTANHA DE 25 A 27 DE OUTUBRO DE 2013 – PARECER
PRÉVIO: ----- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente a proposta da Divisão de Desenvolvimento Social, 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 10, art.º 75.º, do
Orçamento de Estado de 2013 e na Portaria n.º 16/2013, de 17 de Janeiro, delibere emitir parecer prévio
vinculativo favorável à contratação da aquisição de serviços de segurança e vigilância no âmbito do Festival da
Castanha de 25 a 27 de Outubro corrente, nos termos e condições ali previstos.----------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta. ---------------------- 27. DIVERSOS/REGULAMENTO “RESTAURANTES ADERENTES | FESTIVAL DA CASTANHA
E CONCURSO GASTRONÓMICO”: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o Regulamento “Restaurantes Aderentes | Festival da
Castanha e Concurso Gastronómico”, 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 referido
regulamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28. DIVERSOS/CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – MANUTENÇÃO DE SISTEMAS
DE ALARME EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS – PARECER PRÉVIO:-------------------------------------------------------------
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------------------Foi presente a proposta da Divisão de Planeamento e Obras (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 10, art.º
75.º, do Orçamento de Estado de 2013 e na Portaria n.º 16/2013, de 17 de Janeiro, delibere emitir parecer
prévio vinculativo favorável à contratação da aquisição de serviços de manutenção de sistemas de alarme em
edifícios municipais, nos termos e condições ali previstos. -----------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta. -----------------------29. DIVERSOS/FESTIVAL DA CASTANHA – CONDICIONAMENTO DO TRÂNSITO NA
AVENIDA 25 DE ABRIL:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pelos serviços de fiscalização foi presente a seguinte proposta:---------------------------------------------------------------Nos próximos dias 25, 26 e 27 do corrente mês de Outubro decorrerá, com organização da
câmara municipal, o III Festival da Castanha. Este evento realizar-se-á em diversos locais do município,
designadamente na praça Brandão de Vasconcelos, avenida 25 de Abril e terreiro Santa Mafalda. De modo a
proporcionar maior segurança e comodidade a quantos nos visitem durante o evento torna-se necessário
condicionar o trânsito automóvel, naquele período, na avenida 25 de Abril. Propõe-se que a câmara municipal
delibere, nos termos do n° 4 do artigo 8° da Postura Municipal de Ordenamento de Tráfego, em vigor no
município, encerrar o trânsito automóvel na dita avenida 25 de Abril, no troço entre o edifício da Cooperativa
Agrícola de Arouca e o entroncamento com a rua 1° de Maio, nos horários abaixo descriminados: -----------------------------------Sexta-feira, 25.10.2013 das 20.30 horas á 1 hora do dia 26.10.2013; --------------------------------------------------------Sábado, 26.10.2013 das 13 horas á 1 hora do dia 27.10.2013;-----------------------------------------------------------------Domingo, 27.10.2013 das 10 horas às 18,30 horas.“ ------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta. -----------------------30. AUTOS DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/ GRANDES REPARAÇÕES/BENEFICIAÇÃO DE
ESTRADAS, ENTRONCAMENTOS, PONTES E CAMINHOS – REPAVIMENTAÇÃO DE CAMINHOS EM
ALVARENGA – AUTO N.º 1 E FINAL:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente à consideração da Câmara o único auto de medição de trabalhos relativo à
empreitada em epígrafe, no valor de €43.587,20 (quarenta e três mil quinhentos e oitenta e sete euros e vinte
cêntimos).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto.-----------------------------31. AUTOS DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/TRABALHOS TÉCNICOS DE AVAC DOS
EQUIPAMENTOS DOS POLOS ESCOLARES, PISCINAS E ESTÁDIO MUNICIPAL – AUTO N.º 3: ---------------------------------Foi presente o auto de medição de trabalhos número 3, relativo à empreitada em epígrafe, no
valor €500,00 (quinhentos euros). --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto.---------------------------- 32. AUTOS DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/ AMPLIAÇÃO/REMODELAÇÃO/CONSTRUÇÃO
DA REDE DE SANEAMENTO DO VALE DE AROUCA - PEDRA MÁ – VÁRZEA – AUTO N.º 1:------------------------------------- Foi presente o auto de medição de trabalhos número 1, relativo à empreitada em epígrafe, no
valor de €11.331,50 (onze mil trezentos e trinta e um euros e cinquenta cêntimos).-------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto.---------------------------- 33. AUTOS DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/AMPLIAÇÃO/REMODELAÇÃO/CONSTRUÇÃO
DA REDE DE ÁGUA À ZONA ORIENTAL DO CONCELHO – EXECUÇÃO DE FURO VERTICAL EM
REGOUFE – AUTO N.º 1 E FINAL:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o único auto de medição de trabalhos relativo à empreitada em epígrafe, no valor de
€2.135,00 (dois mil cento e trinta e cinco euros). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto.---------------------------- 34. AUTOS DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/RETIFICAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO/ARRANJO DE
ARRUAMENTOS, PARQUES, PRAÇAS E PASSEIOS – PASSEIOS AVENIDA DA IGREJA – LUGAR DA
ESTRADA – MANSORES – AUTO N.º 1:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o auto de medição de trabalhos número 1, relativo à empreitada em epígrafe, no
valor de €14.468,00 (catorze mil quatrocentos e sessenta e oito euros). ---------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto.---------------------------- 35. AUTOS DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/CONSTRUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO DA
PARTE RESTANTE DO VALE DE AROUCA – URRÔ – AUTOS N.º 2 E 3: ----------------------------------------------------------------- Foram presentes à consideração da Câmara os autos de medição de trabalhos números 2 e 3,
referentes à empreitada em epígrafe, no valor de, respetivamente, €772,92 (setecentos e setenta e dois euros e
noventa e dois cêntimos) e €10.848,05 (dez mil oitocentos e quarenta e oito euros e cinco cêntimos).------------------------------- 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 35 minutos. --------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata, que, achada conforme, vai ser assinada
pelo senhor Presidente e por mim,

, Chefe da Divisão de

Administração Geral e Finanças que a redigi. -----------------------------------------------------------------------------------------

