ATA N.º 23/2013
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 03.DEZEMBRO.2013
----------------- Aos três dias do mês de Dezembro 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 do seu Presidente,
senhor José Artur Tavares Neves, e com a presença dos Vereadores senhores Margarida Maria de Sousa
Correia Belém, Alcino Marcelo da Costa Pinho, Albino Jorge Cardoso Gonçalves, Filipa Isabel Pereira Mendes
Teles de Noronha, José Luís Alves da Silva e Fernando Noites Peres. ------------------------------------------------------------------------ Pelas 14.30 horas o senhor Presidente declarou aberta a reunião.----------------------------------------------------------- I — PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------------------------------------------------- O Vereador senhor José Luís Alves pediu a palavra para: ---------------------------------------------------------------------- 1. Dizer ter tido conhecimento que a repavimentação da estrada que liga os lugares do Rossio e
das Alagoas, efetuada recentemente, já apresenta deficiências, perguntando se está a ser feito o devido
acompanhamento dos trabalhos;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Referir que lhe foi dito que a autarquia está a elaborar o projeto educativo concelhio desde o
ano passado sem que tenham sido consultadas as escolas do concelho nem o Conselho Municipal de
Educação, entendendo que, dada a sua importância, aquele projeto não deve ser feito à revelia dos agentes
educativos; -- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Perguntar se existem funcionários da autarquia afetos à Associação Geoparque, e, a existirem,
quantos são; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Perguntar se a Câmara está a preparar alguma atividade para comemorar o quinto centenário
da atribuição do foral ao concelho por D. Manuel I; -------------------------------------------------------------------------------------------------- A propósito dos assuntos tratados em 1, 3 e 4 o senhor Presidente disse que:------------------------------------------- 1. A obra foi concluída, tendo sido já notificado o empreiteiro para corrigir as deficiências já
detetadas na reposição do piso da vala, uma vez que a repavimentação da plataforma só será feita quando as
condições meteorológicas o permitirem; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Estão afetos à associação dois funcionários;------------------------------------------------------------------------------------ 4. A data será assinalada no dia 20 do corrente.----------------------------------------------------------------------------------- Acerca do assunto tratado no ponto 2, a senhora Vereadora Margarida Belém referiu que nas
primeiras reuniões realizadas para a constituição das equipas restritas encarregadas da elaboração do estudo
estiveram presentes os senhores Diretores dos Agrupamentos de Escolas; que neste momento está a ser
elaborado o diagnóstico da situação, no que estão a ser envolvidas as diversas entidades com intervenção em
áreas da educação, nomeadamente os dois Agrupamentos de Escolas; que a primeira reunião em que se falou

03.12.2013

pela primeira vez no projeto educativo foi na reunião do Conselho de Educação que teve lugar no dia 26 de Abril
último.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador senhor Fernando Peres pediu a palavra para: ----------------------------------------------------------------------1. Perguntar o ponto de situação em que se encontra o processo de colocação de médicos no
Centro de Saúde, entendendo que a situação se está a tornar insustentável;-----------------------------------------------------------------2. Alertar para as dificuldades de acesso ao Palácio da Justiça que sentem as pessoas de
mobilidade reduzida, e perguntar se a Câmara não pode colocar, pelo menos, um corrimão na escadaria; --------------------------3. Alertar para o abatimento do passeio à entrada da Rua D. Afonso Henriques, no sentido de
quem sai da rotunda, e que pode constituir perigo para os peões; -------------------------------------------------------------------------------A estas questões o senhor Presidente respondeu que: ---------------------------------------------------------------------------1. Na sequência da manifestação recentemente promovida pela comissão de utentes do Centro
de Saúde, o senhor Administrador da ARS Norte deslocou-se a Arouca para avaliar no local o problema, não
tendo ainda resultado daí qualquer evolução na lamentável situação em que se encontram os utentes daquele
estabelecimento de saúde; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Sendo o Palácio da Justiça propriedade do respetivo Ministério, não pode a Câmara, por
imperativo legal, nele intervir. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Vai mandar verificar a situação; ------------------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador senhor Marcelo Pinho informou o executivo que está a ser promovida a despoluição
do Rio Marialva, no troço coberto, tendo-se verificado no local a existência de muitas descargas de esgotos no
rio, seja diretamente seja através da rede de drenagem das águas pluviais, indo agora ser realizado um
inquérito nas habitações situadas nas imediações do curso do rio, no sentido de saber quem ainda possui essas
ligações para que a Câmara possa proceder, a expensas suas, à ligação dessas habitações à rede geral de
esgotos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nesta sequência, o Vereador senhor José Luís Alves alertou para a existência de descargas de
grandes quantidades de efluentes no ribeiro de Silvares, que por sua vez desagua no referido rio nas
proximidades do parque de estacionamento de pesados.-------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente o senhor Presidente referiu que na passada sexta-feira se realizou em Arouca uma
reunião do Conselho Metropolitano do Porto, que contou com a presença de representantes do 17 municípios
da região e do Presidente da Comissão de Coordenação Regional, tendo este feito a apresentação das linhas
gerais do contrato de parceria entre o Estado Português e a União Europeia para o novo quadro comunitário de
apoio, tendo sido nessa altura sublinhado que as vias rodoviárias têm por parte da União Europeia uma
avaliação negativa para Portugal e que a construção de uma estrada com as características da variante

03.12.2013

Arouca/Feira só poderá ser considerada elegível se for integrada num amplo projeto de dinamização económica
de um determinado território.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II — PERÍODO DA ORDEM DO DIA:------------------------------------------------------------------------------------------------- 01. ATA: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi Presente à consideração da Câmara a ata número 22/2013, relativa à reunião ordinária de 19
de Novembro findo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Achada conforme, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprová-la. ----------------- 02. JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS:----------------------------------------------------------------------------------------------------- Nada a registar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: ---------------------------------------------- Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 229, do dia de ontem, que apresenta um
saldo em disponibilidades no valor global de €4.577.199,67 (quatro milhões quinhentos e setenta e sete mil
cento e noventa e nove euros e sessenta e sete cêntimos) correspondente a operações orçamentais e não
orçamentais, nos valores de, respetivamente, €4.065.300,31 (quatro milhões e sessenta e cinco mil e trezentos
euros e trinta e um cêntimos) e €511.899,36 (quinhentos e onze mil oitocentos e noventa e nove euros e trinta e
seis cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/GRANDES OPÇÕES DO PLANO – 22.ª ALTERAÇÃO:----------------------- Foi presente à consideração da Câmara a 22.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 €57.000,00 (cinquenta e sete mil euros), documento que se dá aqui como
reproduzido e a fazer parte integrante desta ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar o documento que
antecede. ---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ORÇAMENTO - 23.ª ALTERAÇÃO: ------------------------------------------------- Foi presente a 23.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 €248.900,00 (duzentos e
quarenta e oito mil e novecentos euros), documento que se dá aqui como reproduzido e a fazer parte integrante
desta ata. ---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele documento.------------------- 06. ENSINO BÁSICO/TRANSPORTES ESCOLARES – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS –
MINUTA DE PROTOCOLO:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------Foi presente à consideração da Câmara a minuta do protocolo relativo à delegação de
competências na Junta de Freguesia de Alvarenga para a realização dos transportes escolares na freguesia,
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,
abstendo-se os Vereadores senhores José Luís Alves e Fernando Peres, que justificaram o seu voto com a
seguinte declaração:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Abstemo-nos porque embora concordemos plenamente com o processo de delegação de
competências nas Juntas de Freguesia, consideramos que o valor de 1.80€/km pago pela Câmara é
relativamente elevado e que poderia ser inferior.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------Em sequência, o senhor Presidente apresentou a seguinte declaração:-----------------------------------------------------“O valor por km resulta da consulta prévia ao mercado e tem um número máximo de 80 km pagos
pela Câmara, e, na realidade, os kms/dia realizados ultrapassam os 100 kms.”--------------------------------------------------------------07. ENSINO BÁSICO/AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DE AROUCA E DE ESCARIZ –
SUBSÍDIOS:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foram presentes à consideração da Câmara os ofícios registados sob os números 5.869 e 5.875,
em 8 de Novembro último, do Agrupamento de Escolas de Arouca e do Agrupamento de Escolas de Escariz,
respetivamente, a solicitar a atribuição de um subsídio para fazer face a despesas com a aquisição de material
escolar para os alunos dos jardins de infância e das escolas do ensino básico.--------------------------------------------------------------Face à informação da DDS, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
conceder ao Agrupamento de Escolas de Arouca o subsídio de €10.740,00 (dez mil setecentos e quarenta
euros) e ao Agrupamento de Escolas de Escariz o subsídio de €5.124,00 (cinco mil cento e vinte e quatro
euros), na proporção de €12,00 (doze euros) por cada aluno. -------------------------------------------------------------------------------------08. ENSINO BÁSICO/CONSTRUÇÃO DO PÓLO ESCOLAR DE ROSSAS – REVISÃO DE
PREÇOS:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente à consideração da Câmara o cálculo da revisão de preços definitiva relativa à
empreitada em epígrafe.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Face à informação da DPO, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
aprovar aquela revisão de preços, no valor de €3.105,74 (três mil cento e cinco euros e setenta e quatro
cêntimos).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09. CULTURA/REAL IRMANDADE DA RAINHA SANTA MAFALDA – SUBSÍDIO: ------------------------------------Foi presente a carta registada sob o número 4.066, em 1 de Agosto último, da Real Irmandade da
Rainha Santa Mafalda, a solicitar a reapreciação do pedido de concessão de um subsídio para fazer face a
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despesas com a instalação da Biblioteca D. Domingos de Pinho Brandão, indeferido por deliberação de 16 de
Julho findo. -- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, conceder o subsídio de
€26.200,00 (vinte e seis mil e duzentos euros), pagável nos termos que vierem a ser acordados com o senhor
Presidente e a fixar no contrato programa de desenvolvimento cultural, social, recreativo e desportivo a que se
refere o número 1, art.º 13.º, do Regulamento para a Concessão de Apoios ao Desenvolvimento Cultural,
Social, Recreativo e Desportivo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10. DESPORTO E TEMPOS LIVRES/CLUBE DE CANOAGEM DE ÁGUAS BRAVAS DE
PORTUGAL – PROTOCOLO:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a minuta do protocolo a estabelecer entre o município e o
Clube de Canoagem de Águas Bravas de Portugal, que “tem como objeto a cooperação entre os outorgantes,
no âmbito específico do apoio à formação nas modalidades de ‘Águas Bravas’”, 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, devendo a periodicidade de utilização das instalações ser dada a conhecer à Câmara. ------------------------------------ 11. DESPORTO E TEMPOS LIVRES/JUNTA DE FREGUESIA DE URRÔ - PARQUE
DESPORTIVO DE NOGUEIRÓ – COMPARTICIPAÇÃO: ----------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o ofício registado sob o número 5.183, em 4 de Outubro último, da Junta de
Freguesia de Urrô, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a construção do parque
desportivo de Nogueiró.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deixar o assunto para estudo.
----------------- 12. AÇÃO SOCIAL/CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S. SALVADOR DO BURGO DE
AROUCA – SUBSÍDIO: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a carta registada sob o número 4.561, em 5 de Setembro
último, do Centro Paroquial de S. Salvador do Burgo de Arouca, a solicitar a comparticipação da Câmara nos
encargos com a aquisição de equipamento para a creche, Centro de Dia e uma viatura, investimento que teve
apoio financeiro no âmbito do subprograma III do PRODER. ------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, atribuir o subsídio de
€10.500,00 (dez mil e quinhentos euros).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Vereador senhor Marcelo Pinho ausentou-se da reunião.-------------------------------------------------------------------- 13. AÇÃO SOCIAL/CASA DO POVO DE SANTA CRUZ DE ALVARENGA – SUBSÍDIO: -----------
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------------------Foi presente a carta registada sob o número 4.483, em 30 de Agosto último, da Casa do Povo
Santa Cruz de Alvarenga, a solicitar a concessão do subsídio previsto nas GOP do ano em curso para fazer
face a despesas com as suas atividades no âmbito da ação social. -----------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, conceder o subsídio de
€16.000,00 (dezasseis mil euros). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. 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 6.002, em 14 de Novembro último, de Paula Cristina Ferreira Moreira, residente
em Nogueiró, Urrô, para o pagamento de rendas;-----------------------------------------------------------------------------------------------------Registo número 6.182, em 22 de Novembro findo, de Maria José Soares Moreira Pinto, residente
em Ponte Ribeira, Tropeço, para o pagamento de rendas. -----------------------------------------------------------------------------------------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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------15. 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 5.300, em 11 de Outubro último, de Paula Cristina Ferreira Moreira, residente em
Nogueiró, Urrô, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de bens de primeira
necessidade;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registo número 6.046, em 18 de Novembro último, de Maria Rosa Azevedo Martins, residente em
Figueiredo, Burgo, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos coma a aquisição de géneros
alimentícios;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registo número 6.042, em 18 de Novembro findo, de Albina Maria Pinheiro Aguiar de Oliveira,
residente em Cancelo, lote 4, 1.º esquerdo, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a
aquisição de bens de primeira necessidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registo número 5.749, em 4 de Novembro último, de Irundina Gonçalves Pereira, residente em
Rio de Frades, Cabreiros, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de alimentos;
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----------------- Registo número 6.072, em 18 de Novembro findo, de Artur Gomes de Oliveira, residente em Viso,
S. Miguel do Mato, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de materiais de
construção para a reparação da sua habitação; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Registo número 5.835, em 6 de Novembro último, de Martinho de Pinho Cardoso, residente em
Vila Nova, Alvarenga, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a beneficiação da cobertura
da sua habitação;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo número 5.298, em 11 de Outubro último, de Maria do Rosário dos Santos Moreira,
residente em Agras, Mansores, a solicitar o apoio da Câmara para a realização de obras de remodelação da
sua habitação;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo número 5.861, em 8 de Novembro, de Paula Alexandra Soares Mendes, residente em
Cima, Canelas, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a reconstrução da sua habitação;-------------------- Registo número 5.570, em 24 de Outubro último, de Isabel Maria Silva Tavares, residente em
Sanfins, Várzea, a solicitar que a Câmara suporte a totalidade dos custos com os transportes escolares da sua
educanda Joana Patrícia, aluna do 10.º ano da Escola Secundária de Arouca;-------------------------------------------------------------- Registo número 5.007, em 25 de Setembro findo, de Susana Maria Tavares Carneiro Almeida,
residente em S. João, Tropeço, a solicitar que a Câmara suporte a totalidade dos custos com os transportes
escolares da sua educanda Ana Rita, aluna do 11.º ano na Escola Secundária de Arouca;---------------------------------------------- Registo número 5.743, em 1 de Novembro findo, de Sónia Regina dos Santos Duarte, residente
em Gandarela, Alvarenga, a solicitar que a Câmara suporte na totalidade os encargos com os transportes
escolares da sua educanda Ana Isabel, aluna do 11.º ano da Escola Secundária de Arouca; ------------------------------------------- Registo número 5.569, em 24 de Outubro último, de Isabel Maria Rosa de Jesus, residente em Pé
da Cruz, Rossas, a solicitar que a Câmara suporte a totalidade dos custos com os transportes escolares da sua
educanda Ana Paula, aluna do 10.º ano da Escola Secundária de Arouca;------------------------------------------------------------------- Registo número 5.536, em 23 de Outubro findo, de Iracema Martins de Pinho Coelho, residente
em Fuste, Moldes, a solicitar que a Câmara suporte a totalidade dos custos com os transportes escolares do
seu educando Daniel, aluno do 11.º ano da Escola Secundária de Arouca:------------------------------------------------------------------- Os pedidos foram analisados pela comissão criada por deliberação tomada na reunião de 5 de
Novembro de 2013, tendo esta elaborado a proposta que se dá aqui como reproduzida e a fazer parte
integrante desta ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta. ---------------------- 16. HABITAÇÃO/ECO CASA RURAL DE AROUCA - AQUISIÇÃO DE TERRENO: ----------------------------------- Pelo senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:-------------------------------------------------------
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------------------Propõe-se a aquisição de trinta e cinco/sessenta e dois avos do imóvel abaixo identificado, pelo
preço de €36.000,00 (trinta e seis mil euros), à Sr.ª Claudia Pires Ribau, NIF: 207.267.782, solteira, maior,
natural da Venezuela, residente na rua Gago Coutinho, n.º 152, freguesia da Gafanha da Nazaré, concelho de
Ílhavo, titular do cartão de cidadão número 12405715 2ZZ3, emitido pelo Estado Português e válido até 21-062016. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A) IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO: -----------------------------------------------------------------------------------------------------Natureza: Misto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Destino/Composição: casa de habitação de dois pisos, e terreno de cultura, pinhal com mato, eira
e quinteiro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Situação: Lugar de Vila Galega, freguesia de Alvarenga, concelho de Arouca --------------------------------------------- Inscrição matricial: 1.553, urbano e 1.615 e 1.616, rústicos. -------------------------------------------------------------------B) SITUAÇÃO REGISTRAL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prédio descrito sob o número mil novecentos e sessenta e dois, freguesia de Alvarenga, concelho
de Arouca, da Conservatória do Registro Predial de Arouca, sobre o qual incidem em vigor os seguintes registos
de aquisição: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Apresentação seis de vinte e seis de Janeiro de dois mil e um, a favor de José Duarte Pinto
casado com Elvira Gomes Pinto, na proporção de cinco/sessenta e dois avos indivisos; -------------------------------------------------b) Apresentação novecentos e cinquenta e quatro de dezoito de novembro de dois mil e onze a
favor da vendedora, na proporção de trinta e cinco/ sessenta e dois avos indivisos; -------------------------------------------------------c) Apresentação dois mil duzentos e setenta e oito de vinte e sete de Agosto de dois mil e nove, a
favor de Carlos Édio Pereira Mendes e Liliam Cristina Pereira Mendes Cunha, na proporção de vinte e
dois/sessenta e dois avos indivisos.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar a proposta que
antecede. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reentrou o Vereador senhor Marcelo Pinho.-----------------------------------------------------------------------------------------17.

URBANIZAÇÃO/CONTRATO

DE

DESENVOLVIMENTO

URBANO

PARA

A

CONCRETIZAÇÃO DA UNIDADE DE EXECUÇÃO (U. E. 3) DO PARQUE DE NEGÓCIOS DE ESCARIZ II:----------------------Foi presente à consideração da Câmara a minuta do contrato de desenvolvimento urbano para a
concretização da Unidade de Execução (U. E. 3) do Parque de Negócios de Escariz II, documento que se dá
aqui como reproduzido e a fazer parte integrante desta ata. ---------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele documento.---
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----------------- 18. URBANIZAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO DAS PRAÇAS E RUAS DO CENTRO HISTÓRICO DE
AROUCA – ALAMEDA D. DOMINGOS DE PINHO BRANDÃO, 1.ª FASE – ACESSO SUL – CADUCIDADE
DA ADJUDICAÇÃO – NOVA ADJUDICAÇÃO: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Pelo DAGF foi presente a seguinte proposta:--------------------------------------------------------------------------------------- “Por deliberação de 22 de outubro de 2013, foi a empreitada em epígrafe adjudicada à empresa
Greateuro Unipessoal, Ld.ª, pelo preço de €96.329,81 (noventa e seis mil trezentos e vinte e nove euros e
oitenta e um cêntimos), acrescido do IVA à taxa legal, e demais condições constantes da sua proposta.---------------------------- Consequentemente, em 28 de outubro de 2013, através da plataforma eletrónica utilizada pela
autarquia, foi a empresa adjudicatária notificada do facto e, em simultâneo, para apresentação dos documentos
de habilitação, nos termos da al. a), n.º 2, art.º 77.º, do CCP.------------------------------------------------------------------------------------- Por e-mail registado nos serviços em 11 de novembro de 2013, a empresa adjudicatária vem
informar a Câmara Municipal que “renuncia ao procedimento, por dificuldades de obtenção de documentação
imprescindível à consumação do contrato no prazo legalmente previsto.---------------------------------------------------------------------- Não obstante, foi de novo a empresa adjudicatária notificada, no âmbito do direito de audiência
prévia, para se pronunciar acerca da não apresentação dos documentos no prazo fixado no programa de
procedimento e da eventual caducidade da adjudicação, nos termos do n.º 2, art.º 86 do referido Código, não se
tendo pronunciado dentro do prazo que lhe foi fixado. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Estabelece o n.º 4 do mesmo artigo que, no caso do adjudicatário não apresentar os documentos
de habilitação no prazo fixado no programa de procedimento, o órgão competente para a decisão de contratar
deve adjudicar a proposta ordenada em lugar subsequente e comunicar o facto ao Instituto da Construção e do
Imobiliário, I. P., a caducidade da adjudicação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- De acordo com o relatório final elaborado pelo júri do procedimento, foi ordenada em 2.º lugar a
proposta apresentada pela empresa Moreira Pinto, Ld.ª, com sede em Sequeiros, Rossas, Arouca, com o valor
de €99.144,41 (noventa e nove mil cento e quarenta e quatro euros e quarenta e um cêntimos), acrescido do
IVA à taxa legal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Assim, propõe-se: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a) Que a adjudicação da empreitada seja efetuada àquela empresa, pelo valor proposto;----------------------------- b) Que seja comunicada a caducidade da adjudicação feita à empresa Greateuro Unipessoal,
Ld.ª, ao Instituto da Construção e do Imobiliário, I. P.; ---------------------------------------------------------------------------------------------- c) E que o facto seja também comunicado à contabilidade para que proceda ao cabimento e ao
registo do compromisso do que excede a proposta anterior.” ---------------------------------------------------------------------
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------------------Aquando da apresentação deste assunto o senhor Presidente informou o executivo que nele tem
interesse um seu familiar, pelo que deve ser declarado impedido de participar na sua discussão e votação. ------------------------Declarado o impedimento, assumiu a direção dos trabalhos a senhora Vice-Presidente, Vereadora
senhora Margarida Belém, nos termos do número 3, art.º 57.º, da Lei número 169/99, de 18 de Setembro. -------------------------Declarado o impedimento a Câmara deliberou, sem a presença daquele membro, decorrida
votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta.------------------------------------------------------------------------------------19. REDE DE ESGOTOS/MARIA DE LURDES GUEDES OLIVEIRA – LIGAÇÃO À REDE DE
SANEAMENTO: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente a carta registada sob o número 3.961, em 26 de Julho findo, de Maria de Lurdes
Guedes Oliveira, residente em Cabeçais, Fermedo, a solicitar o apoio da Câmara para a ligação da sua
habitação à rede de drenagem de águas residuais.---------------------------------------------------------------------------------------------------Face à informação da DDS, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
comparticipar nas referidas despesas com a importância de €153,75 (cento e cinquenta e três euros e setenta e
cinco cêntimos), pagável mediante a apresentação de documento comprovativo da efetivação da despesa. ------------------------20. REDE DE ESGOTOS/ALCINO DE PINHO DUARTE – LIGAÇÃO À REDE DE
SANEAMENTO: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente a carta registada sob o número 6.061, em 18 de Novembro findo, de Alcino de Pinho
Duarte, residente em Baixo, Canelas, a solicitar a isenção do pagamento da tarifa de ligação da sua habitação à
rede pública de águas residuais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Face à informação da DDS, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
comparticipar nas referidas despesas com a importância de €153,75 (cento e cinquenta e três euros e setenta e
cinco cêntimos), pagável mediante a apresentação de documento comprovativo da efetivação da despesa. ------------------------21. CEMITÉRIOS/JUNTA DE FREGUESIA DE MANSORES – AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO –
COMPARTICIPAÇÃO:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente o ofício registado sob o número 4.607, em 9 de Setembro findo, da Junta de
Freguesia de Mansores, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a ampliação do cemitério.-------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, comparticipar com
€10.600,00 (dez mil e seiscentos euros), pagável após a confirmação da realização dos trabalhos por parte dos
serviços municipais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22. CEMITÉRIOS/JUNTA DE FREGUESIA DE TROPEÇO – AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO –
COMPARTICIPAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------- Foi presente o ofício registado sob o número 4.873, em 19 de Setembro último, da Junta de
Freguesia de Tropeço, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a ampliação do cemitério. -------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, conceder a comparticipação
de €25.000,00 (vinte e cinco mil euros), pagável após a confirmação da realização dos trabalhos por parte dos
serviços municipais.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23. CEMITÉRIOS/JUNTA DE FREGUESIA DE COVELO DE PAIVÓ – AMPLIAÇÃO DO
CEMITÉRIO – COMPARTICIPAÇÃO:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente a carta registada sob o número 4.475, em 29 de Agosto último, da Junta de
Freguesia de Covelo de Paivó, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a ampliação do
cemitério. ---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, conceder a comparticipação
de €7.500,00 (sete mil e quinhentos euros), que será paga à junta de freguesia que resultou da agregação das
freguesias de Covelo de Paivó e Janarde a que se refere a Lei número 11-A/2013, de 28 de Janeiro. ------------------------------- 24. LICENCIAMENTO DE OBRAS/JOSÉ GEORGINO SOARES COSTA, (ALTO DA ESTRADA,
BURGO): ---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o processo de obras número 259/86, de José Georgino
Soares Costa, residente no lugar de Alto da Estrada, freguesia do Burgo, acompanhado do requerimento
registado sob o número 1.224/DAU, em 13 de Agosto findo, a solicitar o “licenciamento com vista a alterar o uso
de um anexo para comércio, serviços e habitação em parcela a destacar de terreno sito” no referido lugar.------------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deferir o pedido nos termos
da informação do Gabinete Via Verde. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25. DIVERSOS/FORNECIMENTO DE GÁS PROPANO A GRANEL PARA 2013 E 2014 –
MINUTA DO CONTRATO:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a minuta do contrato relativo ao fornecimento de gás
propano a granel para os anos de 2013 e 2014.------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela minuta.------------------------- 26. DIVERSOS/SANDRA GASPAR ALMEIDA – VENDA DA ANTIGA ESCOLA DA BOUÇA –
COMPROPRIEDADE: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Na sequência da deliberação tomada na reunião de 20 de Agosto findo, foi aberto o processo
para a receção de propostas em carta fechada para a aquisição do edifício onde funcionou a escola primária da
Bouça, freguesia de Chave, na sequência do que aquele imóvel foi adjudicado à senhora Sandra Gaspar
Almeida, nos termos do respetivo regulamento de venda, aprovado por deliberação de 16 de Outubro de 2012. -
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------------------Vem agora a adquirente, por carta registada sob o número 6.286, em 27 de Novembro findo,
solicitar autorização para que a alienação seja feita a seu favor e a favor do senhor Rui Manuel Macedo de
Carvalho, com quem vive em união de facto, por ser essa a sua intenção desde início, intenção essa que só por
lapso não foi manifestada na sua proposta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deferir o pedido.-----------------------------------27. DIVERSOS/JUNTA DE FREGUESIA DE FERMEDO - CONSTRUÇÃO DO CENTRO CÍVICO
E DA SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA – COMPARTICIPAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------Foram presentes os ofícios registados sob os números 5.347, em 14 de Outubro último, e 6.349,
em 2 de Dezembro corrente, da Junta de Freguesia de Fermedo, a solicitar a comparticipação da Câmara nos
encargos com a construção do Centro Cívico e Sede da Junta.-----------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, conceder a comparticipação
de €30.000,00 (trinta mil euros), pagável após a confirmação da realização dos trabalhos por parte dos serviços
municipais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28. DIVERSOS/JUNTA DE FREGUESIA DE ESCARIZ - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA JUNTA –
COMPARTICIPAÇÃO:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente o ofício registado sob o número 5.618, em 28 de Outubro findo, da Junta de
Freguesia de Escariz, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a construção da nova sede da
Junta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, atribuir a comparticipação de
€17.775,72 (dezassete mil setecentos e setenta e cinco euros e setenta e dois cêntimos), pagável confirmada
que seja a realização dos trabalhos pelos serviços municipais. -----------------------------------------------------------------------------------29. DIVERSOS/MARIA ROSALINA DE JESUS BRANDÃO – INDEMNIZAÇÃO: ----------------------------------------Pelo senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:------------------------------------------------------------------------“Por ocasião da última edição da Feira das Colheitas houve necessidade de prover um local para
o estacionamento dos veículos de apoio aos restaurantes presentes nas tasquinhas.------------------------------------------------------Para o efeito, foi ocupado um campo situado no lugar de Aborrida, de que a senhora Maria
Rosalina de Jesus Brandão, residente na Rua da Boavista, 22, nesta vila, contribuinte fiscal número 192 591
738, é rendeira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Porque foram destruídas as culturas ali existentes, proponho a atribuição à referida rendeira de
uma indemnização no valor de €500,00 (quinhentos euros).” --------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta. ------
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----------------- 30. DIVERSOS/PROGRAMAÇÃO DE NATAL – CONDICIONAMENTO DO TRÂNSITO NA
AVENIDA 25 DE ABRIL E NA RUA ABEL BOTELHO:-------------------------------------------------------------------------------------------- Pelos serviços de fiscalização foi presente a seguinte proposta: -------------------------------------------------------------- “Durante os próximos meses de Dezembro e Janeiro realizar-se-ão diversas atividades integradas
no Natal/2013, organizadas pela Câmara Municipal. Estas atividades decorrerão em diversos espaços da vila de
Arouca e, para maior segurança de todos quantos queiram participar nessas atividades, torna-se indispensável
condicionar o trânsito automóvel, nas zonas que julgamos serem mais conflituosas. Propõe-se que a câmara
municipal delibere, nos termos do n° 4 do artigo 8.º da Postura Municipal de Ordenamento de Tráfego, em vigor
no município, encerrar o trânsito automóvel, nos locais e horários abaixo descriminados:------------------------------------------------ Na avenida 25 de Abril, no troço compreendido entre o edifício da Cooperativa Agrícola e a praça
Brandão de Vasconcelos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dia 6 de Dezembro/2013, das 21.00 horas às 24,00 horas; ------------------------------------------------------------------- Dias 8, 15 e 22 de Dezembro/2013, das 10,00 horas às 18,00 horas; ------------------------------------------------------- Dia 31 de Dezembro/2013, das 22,00 horas às 24 horas; ---------------------------------------------------------------------- Dia 01 de Janeiro/2014,das 0.00 horas às 6,00 horas; -------------------------------------------------------------------------- Dia 04 de Janeiro/2014, das 20,30 horas às 23,30 horas;----------------------------------------------------------------------- Na rua Abel Botelho: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dias 10, 11 e 12 de Dezembro/2013, das 8,30 horas às 16,30 horas. “ ---------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta. ---------------------- 31.

DIVERSOS/PASSAGEM

DE

ANO

-

HORÁRIO

DE

ENCERRAMENTO

DOS

ESTABELECIMENTOS DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS: -------------------------------------------------------------------------------------- Pelo senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:----------------------------------------------------------------------- “Pretendendo o Município de Arouca organizar uma Festa de Final de Ano aberta a toda a
população, no dia 31 de dezembro, a partir das 23h, no Terreiro Santa Mafalda, com animação e alguns bares
locais, torna-se imperioso proceder a uma regulamentação do horário de funcionamento dos estabelecimentos
comerciais da Vila que sirva os interesses da livre iniciativa privada e atividade económica do Concelho, sem
nunca descurar o bem-estar e a proteção da segurança e da qualidade de vida dos munícipes. --------------------------------------- Estabelece a alínea b) do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 48/96, de 15 de Maio, que o Município,
após ter ouvido os sindicatos, associações patronais e Junta de Freguesia, mediante deliberação da Câmara
Municipal, pode alargar os limites fixados no n.º 1 do art.º 1.º, a vigorar em todas as épocas do ano ou apenas
em épocas determinadas, em localidades em que os interesses de certas atividades profissionais,
nomeadamente ligadas ao turismo, o justifiquem. -----------------------------------------------------------------------------------
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------------------Assim, após a audição das seguintes entidades: -----------------------------------------------------------------------------------a) Sindicatos que representem os interesses socioprofissionais dos trabalhadores dos
estabelecimentos em causa; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Associações patronais e/ou comerciais que representem os interesses do explorador dos
estabelecimentos; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Junta de Freguesia onde os estabelecimentos se situam; --------------------------------------------------------------------PROPÕE-SE que a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto na alínea b) do artigo 3° do
Decreto-Lei n.º 48/96 autorize, para vigorar na Passagem de Ano 2013, que os Estabelecimentos Restauração
e Bebidas localizados em locais ou zonas limítrofes ao Terreiro Santa Mafalda, incluindo os bares inseridos na
programação desta ação, possam permanecer, durante essa noite, em funcionamento, até às 05h00. “ -----------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com a abstenção da Vereadora
senhora Margarida Belém, aprovar aquela proposta.-------------------------------------------------------------------------------------------------32. DIVERSOS/CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - REFEIÇÕES NO ÂMBITO DAS
COMEMORAÇÕES DO NATAL – PARECER PRÉVIO: --------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente a proposta da DDS, 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 para o fornecimento de refeições no âmbito das comemorações do natal, nos termos e
condições ali previstos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com a abstenção do Vereador
senhor José Luís Alves, aprovar a proposta que antecede. ----------------------------------------------------------------------------------------33. DIVERSOS/CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – ALOJAMENTO NO ÂMBITO
DAS COMEMORAÇÕES DO NATAL – PARECER PRÉVIO:-------------------------------------------------------------------------------------Foi presente a proposta da DDS, 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 alojamento no âmbito das comemorações do Natal, nos termos e condições ali
previstos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta. -----------------------34. DIVERSOS/CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – ALUGUER E PROJEÇÃO DE
FILME DE ANIMAÇÃO NAS COMEMORAÇÕES DE NATAL – PARECER PRÉVIO: ------------------------------------
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----------------- Foi presente a proposta da DDS, 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 aluguer e projeção de filme de animação nas comemorações do Natal, nos termos e
condições ali previstos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta. ---------------------- 35. DIVERSOS/CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – TRANSPORTE DE ALUNOS DO
PRÉ-ESCOLAR E 1.º CEB PARA O CINEMA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO, NAS
COMEMORAÇÕES DO NATAL – PARECER PRÉVIO: ------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente a proposta da DDS, 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 transporte de alunos do pré-escolar e 1.º CEB para o cinema nos dias 10, 11, e 12 de
Dezembro corrente, nos termos e condições ali previstos.----------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar a proposta que
antecede. ---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36. DIVERSOS/CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – SONORIZAÇÃO E
ILUMINAÇÃO DA PASSAGEM DE ANO – PARECER PRÉVIO: ------------------------------------------------------------------------------- Foi presente a proposta da DDS, 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 sonorização e iluminação da passagem de ano, nos termos e condições ali previstos.------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta. ---------------------- 37. DIVERSOS/CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS
PARTICIPANTES NO CONCERTO DO GRUPO DE PEQUENOS CANTORES – PARECER PRÉVIO:----------------------------- Foi presente a proposta da DDS, 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 fornecimento de refeições para crianças participantes no concerto do grupo de
pequenos cantores, nos termos e condições ali previstos.----------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta. ------
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------------------38. DIVERSOS/CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – DIVULGAÇÃO DA
PROGRAMAÇÃO DE NATAL E ANO NOVO – PARECER PRÉVIO:---------------------------------------------------------------------------Foi presente a proposta da DDS, 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 divulgação da programação de Natal e Ano Novo, nos termos e condições ali
previstos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta. -----------------------39. DIVERSOS/CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – SEGURANÇA E VIGILÂNCIA
DURANTE A PASSAGEM DE ANO – PARECER PRÉVIO:---------------------------------------------------------------------------------------Foi presente a proposta da DDS, 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 durante a passagem de ano, nos termos e condições ali
previstos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com a abstenção dos Vereadores
senhores José Luís Alves e Fernando Peres, aprovar aquela proposta. ------------------------------------------------------------------------40. DIVERSOS/CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – DECORAÇÃO NATALÍCIA EM
30 ÁRVORES – PARECER PRÉVIO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente a proposta da DPO, que se dá aqui como reproduzida e a fazer parte integrante
desta ata, a propor que a Câmara, ao abrigo do disposto no n.º 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 decoração natalícia em 30 árvores, (12 no parque municipal, 12 na Alameda D.
Domingos de Pinho Brandão e 6 no Terreiro de Santa Mafalda), nos termos e condições ali previstos. -------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com a abstenção dos Vereadores
senhores José Luís Alves e Fernando Peres, aprovar aquela proposta. ------------------------------------------------------------------------41. DIVERSOS/POSTURA MUNICIPAL DE ORDENAMENTO DO TRÁFEGO – DELIBERAÇÃO
AUTÓNOMA:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pelo senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:------------------------------------------------------------------------ “Nos termos e para cumprimento do disposto no número 4, artigo 8.º da Postura Municipal de
Ordenamento de Tráfego, proponho que a Câmara Municipal delibere: -------------------------------------------------------
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----------------- 1- Estabelecer alteração temporária à Postura Municipal de Ordenamento de Tráfego, por
ocupação da via pública com execução de obra particular, devidamente licenciada, no arruamento do lado
nascente da Praça Brandão de Vasconcelos, sem que tal impeça a normal fluidez do trânsito.----------------------------------------- 2- Estabelecer que o período de validade máximo da alteração prevista no número anterior é a
que corresponde ao período de validade da licença n.º 148/2012 de 22/10/2012, cujo requerente é o Sr.
Joaquim de Almeida Ferreira (proc. de obras n." 74/2011 de 20/06/2011), ou seja, 22/10/2015.---------------------------------------- 3- Estabelecer que a ocupação da via pública a que se refere o n.º 1, dirá única e exclusivamente
respeito a cargas e descargas, inerentes à obra a que se refere o número anterior. “ ----------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta. ---------------------- 42. AUTOS DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/VALORIZAÇÃO DO SÍTIO ARQUEOLÓGICO DA
MALAFAIA – AUTOS N.º 12, 13 E 14:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Foram presentes à consideração da Câmara os autos de medição de trabalhos números 12, 13 e
14, relativos à empreitada em epígrafe, nos valores de, respetivamente, €6.162,52 (seis mil cento e sessenta e
dois euros e cinquenta e dois cêntimos), €13.553,87 (treze mil quinhentos e cinquenta e três euros e oitenta e
sete cêntimos) e 1.651,54 (mil seiscentos e cinquenta e um euros e cinquenta e quatro cêntimos).----------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aqueles autos.------------------------- 43. AUTOS DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/AMPLIAÇÃO/REMODELAÇÃO/CONSTRUÇÃO
DE REDE DE SANEAMENTO NA ZONA OCIDENTAL DO CONCELHO – AMPLIAÇÃO DA REDE NO
CORUTO – ESCARIZ – AUTO N.º 1 E FINAL: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o auto de medição de trabalhos número 1 e final, relativo
à empreitada em epígrafe, no valor de €2.850,00 (dois mil oitocentos e cinquenta euros). ----------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto.---------------------------- 44. AUTOS DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/CONSTRUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO DA
PARTE RESTANTE DO VALE DE AROUCA – URRÔ – AUTO N.º 4: ------------------------------------------------------------------------ Foi presente o auto de medição de trabalhos número 4, referente à empreitada em epígrafe, no
valor de €23.596,26 (vinte e três mil quinhentos e noventa e seis euros e vinte e seis cêntimos).-------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto.---------------------------- 45. AUTOS DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/CONSTRUÇÃO DA ZONA DESPORTIVA (3.ª
FASE) – ESTÁDIO MUNICIPAL – COBERTURA E ACESSO DAS CLAQUES – AUTO N.º 1 E FINAL:---------------------------- Foi presente o auto de medição de trabalhos número 1 e final, relativo à empreitada em epígrafe,
no valor de €20.800,79 (vinte mil e oitocentos euros e setenta e nove cêntimos).----------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto.------------
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------------------46. AUTOS DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/ADAPTAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA LOJA
DE TURISMO – INFRAESTRUTURAS DE MULTIMÉDIA – AUTO N.º 1 E FINAL:---------------------------------------------------------Foi presente o auto de medição de trabalhos número 1 e final, relativo à empreitada em epígrafe,
no valor de €13.835,00 (treze mil oitocentos e trinta e cinco euros). -----------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto.-----------------------------47. AUTOS DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/ARRANJO URBANÍSTICO DO LARGO DE
CABEÇAIS – AUTO N.º 3 E FINAL:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente à consideração da Câmara o auto de medição de trabalhos número 3 e final, relativo
à empreitada em epígrafe, no valor de €13.034,50 (treze mil e trinta e quatro euros e cinquenta cêntimos). -------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto.-----------------------------III — INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:--------------------------------------------------------------------------------------------------Nada a registar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------APROVAÇÃO EM MINUTA: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finalmente a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar a
presente ata em minuta, nos termos e para os efeitos do consignado nos números 3 e 4, art.º 57.º, da Lei
75/2013, de 12 de Setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.---------------------------------------------------------------------------Eram 18 horas e 30 minutos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata, que, achada conforme, vai ser assinada
pelo senhor Presidente e por mim,

, Coordenador Técnico

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

