ATA N.º 21/2013
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 05.NOVEMBRO.2013
----------------- Aos cinco dias do mês de Novembro de dois mil e treze, nesta vila de Arouca e Edifício dos Paços
do Concelho, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal de Arouca, sob a Presidência da sua Vice-Presidente,
Vereadora senhora Margarida Maria de Sousa Correia Belém, nos termos do disposto no n.º 3, art.º 57.º, da Lei
número 169/99, de 18 de Setembro, e com a presença dos Vereadores senhores 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 a senhora Vice-Presidente declarou aberta a reunião. -------------------------------------------------- Faltou o senhor Presidente, José Artur Tavares Neves. ------------------------------------------------------------------------- I — PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------------------------------------------------- O Vereador senhor Fernando Peres pediu a palavra para dar os parabéns pela forma como
decorreu o terceiro festival da castanha, lamentando, contudo, o ruído de fundo que se verificou no decurso do
workshop de culinária, e referiu que a venda ao público da castanha na feira de produtos do campo, que
decorreu em simultâneo com aquele festival, era feita a preço consideravelmente superior ao que se vendia nos
estabelecimentos comerciais da vila. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A este propósito a senhora Vice Presidente referiu que regista a observação, que considera
pertinente e que certamente será tida em conta nas futuras edições do festival. ------------------------------------------------------------ O Vereador senhor José Luís Silva pediu a palavra para:----------------------------------------------------------------------- 1. Lamentar o facto de só ter tomado conhecimento da distribuição dos pelouros através da
imprensa; ---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Dizer que teve conhecimento da existência de problemas na recolha do lixo doméstico na Rua
Arnaldo Lhamas, de onde foi retirado um contentor e onde não estará a ser feita a recolha diária; ------------------------------------ 3. Referindo-se à diminuta taxa de natalidade que se regista também no concelho, perguntar se a
Câmara pensa criar algum tipo de incentivo ao fomento da natalidade.------------------------------------------------------------------------ 4. Referir a existência de deficiências no pavimento do acesso ao complexo desportivo de Arouca.
----------------- 5. Perguntar de que modo e ao abrigo de que critério está a ser gerida a utilização de
equipamentos escolares, referindo-se concretamente à mudança de dois quadros interativos do polo escolar do
Burgo para a escola de Arouca, que terão sido colocados em salas onde existem filhos de um funcionário da
autarquia. ---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A estas questões a senhora Vice-Presidente respondeu que: -------------------------------------------------
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------------------1. Regista a observação, referindo que só por lapso é que não foi dado conhecimento prévio
dessa distribuição; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Com a mudança da empresa que procede à recolha dos resíduos sólidos pode haver
necessidade de proceder a acertos pontuais, indo os serviços averiguar o que se está a passar; --------------------------------------3. A fraca natalidade é também uma preocupação da Câmara, estando a ser ponderada a
necessidade de criar outros incentivos ao seu fomento que não só a criação de equipamentos que garantam
uma boa qualidade de vida à população do concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------------4. As referidas deficiências são já do conhecimento dos serviços, que procederão à sua
reparação assim que as condições meteorológicas o permitam. ----------------------------------------------------------------------------------5. Os quadros foram mudados por forma a rentabilizar a sua utilização e de modo a satisfazer um
pedido do coordenador da escola de Arouca, entendendo que se está fazer uma gestão equilibrada dos
equipamentos de que o Município dispõe.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------II — PERÍODO DA ORDEM DO DIA:--------------------------------------------------------------------------------------------------01. ATA: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foram presentes à consideração da Câmara as atas números 19/2013 e 20/2013, relativas às
reuniões de 1 e 22 de Outubro findo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Achadas conformes, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com as
abstenções dos Vereadores senhores Marcelo Pinho, Albino Cardoso, Filipa Noronha e Fernando Peres,
aprovar a ata 19/2013, e por unanimidade, aprovar a ata 20/2013. ------------------------------------------------------------------------------02. JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS:------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada a registar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: -----------------------------------------------Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 210, do dia de ontem, que apresenta um
saldo em disponibilidades no valor global de €4.490.288,77 (quatro milhões quatrocentos e noventa mil
duzentos e oitenta e oito euros e setenta e sete cêntimos), correspondente a operações orçamentais e não
orçamentais, nos valores de, respetivamente, €3.939.705,54 (três milhões novecentos e trinta e nove mil
setecentos e cinco euros e cinquenta e quatro cêntimos) e €551.118,23 (quinhentos e cinquenta e um milhões
cento e dezoito euros e vinte e três cêntimos).---------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------04. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/PRINCIPAIS NORMAS LEGAIS: ------------------------------------------------------Pelo Departamento de Administração Geral e Finanças foi presente a seguinte informação: ---------
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----------------- “Iniciando-se um novo mandato autárquico, tomam os serviços a liberdade de dar conhecimento
aos membros do órgão executivo das principais normas legais que disciplinam a atividade municipal, assim
como do estatuto dos eleitos locais, do regime de incompatibilidades e impedimentos dos titulares de cargos
políticos e do regime de controlo da riqueza dos titulares de cargos políticos. --------------------------------------------------------------- 1. Regime jurídico das autarquias locais ----------------------------------------------------------------------------------------- • Constituição, composição e organização dos órgãos das autarquias locais - Lei nº 169/99, de
18.9, alterada pelas Leis nº 5-A/02, de 11.1, 67/2007, de 31.12, pela Lei Orgânica nº 1/2011, de 30.11, e pela
Lei nº 75/2013, de12.9. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- • Regime jurídico das autarquias locais e da transferência de competências do Estado para as
autarquias - Lei nº 75/2013, de 12.9.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- • Estatuto do Direito da Oposição – Lei nº 24/98, de 26.5.---------------------------------------------------------------------- • Regime financeiro das autarquias locais – Lei nº 73/2013, de 3.9. --------------------------------------------------------- • Regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades
públicas – Lei nº 8/2012, de 21.2. e Decreto-Lei nº 127/2012, de 21.6. ------------------------------------------------------------------------ • Regime jurídico da tutela administrativa – Lei nº 27/96, de 1.8. ------------------------------------------------------------ • Crimes de responsabilidade dos titulares de cargos políticos – Lei nº 34/87, de 16.7., alterada
pelas Leis nº 108/2001, de 28.11, 41/2010, de 3.9, e 4/2013, de 14.1. ------------------------------------------------------------------------- 2. Estatuto dos eleitos locais --------------------------------------------------------------------------------------------------------- • Estatuto dos eleitos locais – Lei nº 29/87, de 30.6, alterada e republicada pela Lei nº 52-A/2005,
de 10.10, com as alterações que lhe foram introduzidas posteriormente pelas Leis nº 55-A/2010, de 31.12, e 66B/2011, de 30.12.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Regime de incompatibilidades e impedimentos ---------------------------------------------------------------------------- • Regime jurídico de incompatibilidades e impedimentos dos titulares de cargos políticos – Lei
64/93, de 26.8., alterada pelas Leis nº 39-B/94, de 27.12, 28/95, de 18.8., 12/96, de 18.4, e 12/98, de 24.2. ---------------------- 4. Controlo público da riqueza dos titulares de cargos políticos--------------------------------------------------------- • Controlo público da riqueza dos titulares de cargos políticos – Lei nº 4/83, de 2.4, alterada pelas
Leis nº 38/83, de 25.10, e 25/95, de 18.8, e Decreto Regulamentar nº 1/2000, de 9.3. ---------------------------------------------------- As normas a que aludem os pontos 3. e 4. exigem o cumprimento do dever de informação pelos
eleitos locais, em prazo curto, junto do Tribunal Constitucional e da Assembleia Municipal, conforme os casos,
designadamente no que respeita à existência ou inexistência de incompatibilidades ou impedimentos, e aos
rendimentos e património de que dispõem. --------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------Os serviços de Recursos Humanos disponibilizam-se para prestar os esclarecimentos que forem
julgados convenientes, assim como para fornecer os impressos e minutas necessários.” ------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------05. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/GRANDES OPÇÕES DO PLANO – 20.ª ALTERAÇÃO:------------------------Foi presente à consideração da Câmara a 20.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 €20.000,00 (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 os votos contra dos
Vereadores senhores José Luís Silva e Fernando Peres, aprovar o documento que antecede.------------------------------------------06. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ORÇAMENTO – 21.ª ALTERAÇÃO:--------------------------------------------------Foi presente a 21.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 €330.500,00 (trezentos e
trinta 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, aprovar aquele documento,
votando contra os Vereadores senhores José Luís Silva e Fernando Peres que justificaram o seu voto nesta e
na deliberação anterior com a seguinte declaração: --------------------------------------------------------------------------------------------------“Votamos contra porque discordamos do valor que se pretende gastar no espaço do Museu
Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Além deste espaço ser já um autêntico sorvedouro dos dinheiros públicos, é incompreensível que
se pretenda gastar naquele local mais €143.000,00 apenas para mobiliário e equipamento administrativo.--------------------------07. ENSINO BÁSICO/CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇO DE
TRANSPORTE ESCOLAR – CIRCUITOS ESPECIAIS NÚMEROS 19, 21, 34, 35, 36, 37, 38, 39 E 40 –
PARECERES PRÉVIOS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foram presentes as propostas da Divisão de Desenvolvimento Social, que se dão aqui como
reproduzidas 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 pareceres
prévios vinculativos favoráveis à contratação da aquisição de serviços de transporte escolar relativos aos
circuitos especiais números 19, 21, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40, nos termos e condições ali previstos. --------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquelas propostas. --------------------08. CULTURA/MOBILIDADE NA BIBLIOTECA MUNICIPAL – PROJETO DE EXECUÇÃO:--------
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----------------- Foi presente à consideração da Câmara o projeto de execução relativo à mobilidade na Biblioteca
Municipal.---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele projeto.------------------------- 09. CULTURA/REABILITAÇÃO DE ESPAÇO DE DIVULGAÇÃO CULTURAL – PROJETO DE
EXECUÇÃO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o projeto de execução para a reabilitação de espaço de
divulgação cultural.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com as abstenções dos
Vereadores senhores José Luís Silva e Fernando Peres, aprovar aquele projeto. ---------------------------------------------------------- 10. CULTURA/APOIO A INCENTIVOS À ATIVIDADE EDITORIAL – CONSELHO CONSULTIVO:
----------------- Tendo em vista a concessão de apoios à edição de obras literárias cujos pedidos foram
apresentados entre 15 de Setembro e 15 de Outubro, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por
unanimidade, constituir o conselho consultivo a que se refere o art.º 4.º do Regulamento de Apoio e de
Incentivos à Atividade Editorial com os senhores Presidente da Câmara ou quem ele designar para o
representar, o Vereador senhor José Luís Silva e o senhor Afonso da Costa dos Santos Veiga. --------------------------------------- 11. DESPORTO E TEMPOS LIVRES/AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AROUCA – CORTAMATO ESCOLAR 2013 – INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO: -------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o ofício registado sob o número 5.525, em 23 de Outubro último, do Agrupamento de
Escolas de Arouca, a solicitar a colaboração da Câmara na realização do corta mato escolar que pretende
realizar no próximo dia 13, e autorização para proceder à interrupção do trânsito na Avenida dos
Descobrimentos entre a Rotunda dos Combatentes e a Casa do Povo entre as 10:00 horas e as 13:30 horas.-------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, prestar o apoio logístico
possível e autorizar a interrupção do trânsito nos termos solicitados.--------------------------------------------------------------------------- 12. DESPORTO E TEMPOS LIVRES/CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MONITORIZAÇÃO DAS AULAS DE DANCE & ACTIVE KIDS E HIDROGINÁSTICA NO COMPLEXO
DESPORTIVO DE AROUCA – 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 monitorização de aulas de dance & active kids e
hidroginástica no complexo desportivo de Arouca, nos termos e condições ali previstos.---------------------------------
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------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar a proposta que
antecede. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. DESPORTO E TEMPOS LIVRES/CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS –
MONITORIZAÇÃO DAS SESSÕES DE YOGA NOS COMPLEXOS DESPORTIVOS DE AROUCA E ESCARIZ
– 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 monitorização das sessões de yoga nos
complexos desportivos de Arouca e Escariz, nos termos e condições ali previstos. ---------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta. -----------------------14. DESPORTO E TEMPOS LIVRES/CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS –
MONITORIZAÇÃO DAS SESSÕES DE CYCLING NA PISCINA MUNICIPAL DE ESCARIZ – 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 monitorização das sessões de cycling nas
piscinas municipais de Escariz, nos termos e condições ali previstos.---------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar a referida proposta. -------------------15. DESPORTO E TEMPOS LIVRES/CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS –
MONITORIZAÇÃO DO GINÁSIO DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE ESCARIZ – 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 monitorização do ginásio das piscinas
municipais de Escariz, nos termos e condições ali previstos. --------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta. -----------------------16. DESPORTO E TEMPOS LIVRES/CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS –
VIGILÂNCIA DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE ESCARIZ BEM COMO FUNÇÕES DE NADADOR SALVADOR
– PARECER PRÉVIO: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------- 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 vigilância das piscinas municipais de Escariz,
bem como funções de nadador salvador, nos termos e condições ali previstos.------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar a proposta que
antecede. ---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17. DESPORTO E TEMPOS LIVRES/CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS –
MONITORIZAÇÃO DAS AULAS DE BALLET E PILATES NO COMPLEXO DESPORTIVO DE AROUCA –
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 monitorização das aulas de ballet e pilates no
complexo desportivo de Arouca, nos termos e condições ali previstos. ------------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar a referida proposta. ------------------ 18. DESPORTO E TEMPOS LIVRES/CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS –
MONITORIZAÇÃO DAS AULAS DE KUNG FU/SANDA NO COMPLEXO DESPORTIVO DE AROUCA –
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 monitorização das aulas de kung fu/sanda no
complexo desportivo de Arouca, nos termos e condições ali previstos. ------------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta. ---------------------- 19. AÇÃO SOCIAL/PROGRAMA METROPOLITANO DE EMERGÊNCIA SOCIAL CONCESSÃO DE PRESTAÇÕES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o requerimento registado sob o número 5.474, em 21 de Outubro findo, de Isaura da
Silva Almeida, a solicitar a concessão de apoio financeiro excecional e temporário previsto no Regulamento do
Programa Metropolitano de Emergência Social da Área Metropolitana do Porto, para a realização de tratamento
dentário.------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.11.2013

------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, conceder os apoios no
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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------20. AÇÃO SOCIAL/CONCESSÃO DE PRESTAÇÕES DE NATUREZA SOCIAL E CONCESSÃO
DE BOLSAS DE ESTUDO A ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR – COMISSÕES DE ANÁLISE: --------------------------------------Tendo em vista a concessão de apoios sociais no âmbito do Regulamento de Concessão de
Prestações de Natureza Social, da ação escolar e dos transportes escolares, a Câmara deliberou, decorrida
votação nominal e por unanimidade, constituir uma comissão para proceder à análise prévia dos pedidos e
propor à Câmara o tipo de apoio, os meios adequados e as respetivas condições, constituída pelos Vereadores
senhores Margarida Belém e Fernando Peres e a Técnica Superior desta Câmara, senhora Sandra Duarte; -----------------------Para a concessão de bolsas de estudo a alunos do ensino superior, a conceder nos termos do
regulamento respetivo, a Câmara deliberou, por igual votação e forma, constituir uma comissão para proceder à
análise dos respetivos pedidos e propor as bolsas a atribuir, com os Vereadores senhores Margarida Belém e
José Luís Silva e a Técnica superior desta Câmara, senhora Carmen Martel. ----------------------------------------------------------------21. AÇÃO SOCIAL/CENTRO PAROQUIAL DE S. SALVADOR DO BURGO DE AROUCA –
ESCOLA DO SOTO, BURGO – DOAÇÃO:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente a carta registada sob o número 4.702, em 12 de Setembro findo, do Centro Social
Paroquial de S. Salvador do Burgo de Arouca, a solicitar que a Câmara lhe doe o edifício onde funcionou a
escola básica do Soto, naquela freguesia, e que lhe está cedido, em regime de comodato, nos termos da
deliberação de 6 de Julho de 2010. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deixar o assunto para estudo.
------------------22. URBANIZAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE ARRUAMENTOS PREVISTOS NO PU – LIGAÇÃO DA
TOITA AO ALQUEVE – PROJETO DE EXECUÇÃO: -----------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente à consideração da Câmara o projeto de execução do arruamento do PU – ligação da
Toita ao Alqueve, Santa Eulália.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele projeto. -------------------------23. ÁGUA/MARIA DA CONCEIÇÃO DE PAIVA ALVES DA SILVA – RECLAMAÇÃO:--------------------------------Foi presente a carta registada sob o número 3.846, em 22 de Julho findo, de Maria da Conceição
de Paiva Alves da Silva, residente na Rua Cidade de Santos, 29, nesta vila, a reclamar do anormal aumento do
custo do consumo de água e o pagamento da reparação da válvula de retenção e da boia, tudo alegadamente
provocado pelo deficiente funcionamento da rede pública de abastecimento.------------------------------------------------
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----------------- Face à informação do Chefe da Divisão de Ambiente e Urbanismo, a Câmara deliberou, decorrida
votação nominal e por unanimidade, atribuir a indemnização de €55,00 (cinquenta e cinco euros), acrescido do
IVA.------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24. ÁGUA/HOTEL RURAL QUINTA DE NOVAIS, LD.ª – RECLAMAÇÃO:----------------------------------------------- Foi presente a carta registada sob o número 4.833, em 17 de Setembro findo, de Hotel Rural
Quinta de Novais, Ld.ª, com sede em Novais, Santa Eulália, a reclamar do elevado montante do consumo de
água, anormalmente elevado alegadamente derivado do mau funcionamento da rede pública de abastecimento.
----------------- Face à informação da DAU, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
reembolsar a importância de €692,3 (seiscentos e noventa e dois euros e trinta cêntimos). --------------------------------------------- 25. DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL/LOTEAMENTO INDUSTRIAL DA MATA, AROUCA –
ALTERAÇÃO:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o projeto de alteração do loteamento industrial da Mata,
Arouca. ------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele projeto.------------------------- 26. DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL/LOTEAMENTO INDUSTRIAL DA MATA, AROUCA –
3.ª FASE: ---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o processo do loteamento industrial da Mata, Arouca, 3.ª
fase.----------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele projeto.------------------------- 27. SERVIÇOS MUNICIPAIS/ARRENDAMENTO DE INSTALAÇÕES: ---------------------------------------------------- Pela senhora Vice Presidente foi presente a seguinte proposta: -------------------------------------------------------------- “Considerando que o edifício da Câmara Municipal é insuficiente para alojar todos os serviços da
autarquia----- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Considerando a reorganização administrativa que obriga à reestruturação dos serviços e
respetivos espaços das novas Divisões ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Considerando que a Divisão de Desenvolvimento Social é a Divisão da Câmara que tem mais
serviços a funcionar em edifícios fora do edifício, nomeadamente a Biblioteca Municipal, Museu Municipal,
Turismo, Educação e Complexos Desportivos -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Proponho o alugar de duas salas contiguas, localizadas na Avenida 25 de abril, de modo a
acolher 4 dos serviços da Divisão de Desenvolvimento Social que não têm instalações próprias, nomeadamente
os Serviços de Ação Social, Educação, GIP e Comissão de Proteção de Menores resultando dessa junção
benefícios significativos para todos eles e para os munícipes em geral. ------------------------------------------------------
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------------------As salas correspondem às frações C e D do prédio registado na Conservatória do Registo Predial
de Arouca sob o n° 410 da freguesia de Arouca, no nome de Carlos Teixeira & Irmão Limitada, sede em Santo
Aleixo, Burgo, NIPC n.º 503581968, e pelo valor mensal de 1350 €.”----------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, aprovar aquela proposta, votando
contra os Vereadores senhores José Luís Silva e Fenando Peres, que justificaram o seu voto com a seguinte
declaração:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Considerando que no país e no concelho de Arouca, se vivem tempos difíceis, o município
deverá ser o primeiro a dar o exemplo de boa gestão dos dinheiros públicos. Aliado a este facto, neste momento
existem espaços da Câmara suficientes para albergar os serviços que agora se pretende deslocalizar para o
local que agora se pretende alugar por 1350 euros mensais. Além disso, o município tem instalações próprias
que pode e devem ser rentabilizadas, como por exemplo no próprio centro de camionagem. --------------------------------------------Em função disso, não podemos concordar com este esbanjar de dinheiros públicos.”-----------------------------------Em sequência a senhora Vice-Presidente apresentou a seguinte declaração: ---------------------------------------------“A opção escolhida resultou de uma ponderada auscultação e escolha.-----------------------------------------------------A Câmara não detém atualmente espaços que permitam agrupar os serviços especificados.” ------------------------28. DIVERSOS/PARQUE DE NEGÓCIOS DE ESCARIZ – LOTEAMENTO:-----------------------------------------------Foi presente à consideração da Câmara o processo de loteamento do Parque de Negócios de
Escariz.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele projeto. -------------------------29. DIVERSOS/CONCURSO ÁRVORE DE NATAL 2013 – REGULAMENTO: -------------------------------------------Foi presente à consideração da Câmara o regulamento relativo ao concurso “Arvore de Natal
2013”, 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 regulamento. ------------------30. DIVERSOS/PARQUE DE AUTOCARAVANAS – PROJETO DE EXECUÇÃO: --------------------------------------Foi presente à consideração da Câmara o projeto de execução relativo ao parque de
autocaravanas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele projeto. -------------------------31. DIVERSOS/HERMÍNIA ROCHA AZEVEDO – INDEMNIZAÇÃO: --------------------------------------------------------Foi presente a carta registada sob o número 4.976, em 24 de Setembro findo, de Hermínia Rocha
Azevedo, residente no lugar de Londral, freguesia de Escariz, a solicitar o ressarcimento dos prejuízos

05.11.2013

causados no seu automóvel pela máquina retroescavadora do município que no dia 18 de Setembro findo
procedeu a trabalhos de construção da rede de abastecimento público de água naquele lugar.---------------------------------------- Tendo sido confirmada a culpa do funcionário do município pelo anterior Vereador senhor Albino
Oliveira, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por atribuir a indeminização no valor de €80,00
(oitenta euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32. DIVERSOS/DIREÇÃO-GERAL DA POLÍTICA DE JUSTIÇA E COMISSÃO DE PROTEÇÃO
DE CRIANÇAS E JOVENS DE AROUCA – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO: -------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a minuta do protocolo a celebrar entre a Câmara, a
Direção-Geral da Política de Justiça e a Comissão de Proteção Crianças e Jovens de Arouca, o qual “visa o
estabelecimento de uma parceria entre as entidades contratantes no sentido de serem criadas as adequadas
condições ao desenvolvimento do Sistema de Mediação Familiar” na área deste concelho, 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 protocolo. --------------------- 33. DIVERSOS/ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DAS TERRAS DE SANTA MARIA E CÂMARA
MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA – ACORDO DE COLABORAÇÃO: ----------------------------------------------------------- Foi presente a minuta do acordo de colaboração a celebrar entre o Município de Arouca, a
Associação de Municípios de Terras de Santa Maria e o Município de Santa Maria da Feira, em que se
estabelecem os termos e condições em que as partes colaboram “na execução do pavimento em relvado
sintético da infraestrutura desportiva do Pavilhão Desportivo de São João de Ver”, 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. ---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34. DIVERSOS/ESPETÁCULO DE "OS AZEITONAS" – ANULAÇÃO DE BILHETES: ------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara uma proposta do DAGF no sentido de serem anulados
2.235 bilhetes que sobraram dos que foram mandados fazer para cobrança nas entradas do espetáculo de “Os
Azeitonas” que teve lugar aquando da última edição da Feira das Colheitas. ---------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, autorizar a anulação
daqueles bilhetes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35. AUTOS DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/VALORIZAÇÃO DO SÍTIO ARQUEOLÓGICO DA
MALAFAIA (VÁRZEA) – AUTOS N.º 8 E 9:-------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------Foram presentes à consideração da Câmara os autos de medição de trabalhos números 8 e 9,
relativos à empreitada em epígrafe, nos valores de, respetivamente, €1.236,80 (mil duzentos e trinta e seis
euros e oitenta cêntimos) e 1.502,60 (mil quinhentos e dois euros e sessenta cêntimos). -------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aqueles autos.--------------------------36. AUTOS DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/AMPLIAÇÃO/REMODELAÇÃO/CONSTRUÇÃO
DA REDE DE SANEAMENTO DA ZONA OCIDENTAL E VALE DE AROUCA (ALAGOA/NABAIS E MATINHO
– ROSSAS) – AUTO N.º 3:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente o auto de medição de trabalhos número 3, referente à empreitada em epígrafe, no
valor de €22.323,94 (vinte e dois mil trezentos e vinte e três euros e noventa e quatro cêntimos).--------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto.-----------------------------37. AUTOS DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DOS
TROÇOS DESCLASSIFICADOS DA EN 326/ 326-1 - TROÇO SANTO ANTÓNIO/ENTRONCAMENTO PARA
A PIMENTA (KM 37,10/KM 37,30 DA EN 326) – REPARAÇÃO DA CAIXA DE TELECOMUNICAÇÕES –
AUTO N.º 1 E FINAL:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente o auto de medição de trabalhos número 1 e final, referente à empreitada em
epígrafe, no valor de €215,00 (duzentos e quinze euros).-------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto.-----------------------------III — INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:--------------------------------------------------------------------------------------------------Nada a registar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------APROVAÇÃO EM MINUTA: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finalmente a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar a
presente ata em minuta, nos termos e para os efeitos do consignado nos números 3 e 4, art.º 57.º, da Lei
75/2013, de 12 de Setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.---------------------------------------------------------------------------Eram 16 horas e 50 minutos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata, que, achada conforme, vai ser assinada
pela senhora Vice-Presidente e por mim,

, Diretor do

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

