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ATA N.º 19/2019
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 17.SETEMBRO.2019
------------------ Aos dezassete dias do mês de setembro de dois mil e dezanove, nesta vila de Arouca e Edifício
dos Paços do Concelho, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal de Arouca, sob a Presidência da sua
Presidente, senhora Margarida Maria de Sousa Correia Belém, e com a presença dos Vereadores senhores
António Brandão Tavares, Maria Fernanda da Conceição Oliveira, Albino Jorge Cardoso Gonçalves, Fernando
Brandão Mendes, Vítor Carlos Costa Carvalho e Pedro Miguel de Oliveira Rodrigues Vieira. -------------------------------------------- Pelas 14.30 horas a senhora Presidente declarou aberta a reunião. ---------------------------------------------------------- I — PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ---------------------------------------------------------------------------------- A senhora Presidente começou por distribuir pelos senhores Vereadores da oposição alguns
artigos contendo a nova identidade gráfica do Município e deu conta de que o novo sítio institucional na internet
já está on-line. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A senhora Presidente informou ainda o executivo que o Conselho de Administração da
Infraestruturas de Portugal, S. A., adjudicou, no passado dia 12, ao consórcio constituído pelas empresas
Ferrovial Agroman, S. A., e Alberto Couto Alves, S. A., a empreitada de construção do troço da Variante que
ligará Abelheira à A32, estando já a decorrer em bom ritmo as expropriações dos terrenos necessários à
execução dos trabalhos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Vereador senhor Fernando Mendes pediu a palavra para apresentar o seguinte:-------------------------------------- “1. Área de Acolhimento Empresarial de Arouca-Loteamento: ------------------------------------------------------------ Vem hoje à reunião de câmara uma proposta de expansão da Área de Acolhimento Empresarial
de Arouca (Zona Nascente), neste caso em apreço a Zona Industrial da Mata(Arouca); fico desde logo satisfeito
embora entendo tardia, tendo em conta a importância da mesma no desenvolvimento das freguesias e da
atração das populações limítrofes (evitando grandes deslocações de pessoas e recursos técnicos para zona
poente do concelho, ou mesmo para os concelhos limítrofes). Deixo um lamento, não entendo como é que o
município não consegue fazer investimentos próprios nomeadamente nesta matéria sem recorrer a
candidaturas a fundos comunitários (na prática só faz investimentos se existirem candidaturas e não em função
das prioridades). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O projeto de execução aqui apresentado não prevê nenhuma intervenção no famoso-talude, coisa
várias vezes neste espaço afirmado pelo executivo, que seria para criar 3 ou 4 pavilhões industriais nesse
espaço. Neste sentido gostaria que a Sr.ª Presidente me explique por favor estas incongruências e que
soluções vislumbra para aquele espaço.”-----------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ A senhora Presidente referiu, em sequência, que o Município está há já algum tempo a trabalhar
neste projeto bem como no projeto de estabilização do talude referido, indo este ser presente à aprovação da
Câmara assim que esteja concluído. Disse ainda que a Câmara desenvolve os projetos que considera
prioritários, independentemente da existência ou não de fundos comunitários, procurando sempre a melhor
solução, sendo certo que se a execução dos mesmos for apoiada por fundos comunitários isso só será benéfico
para o Município. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seguidamente o Vereador senhor Vítor Carvalho apresentou o seguinte: --------------------------------------------------- “1. Pavilhão/Armazém da Câmara Municipal de Arouca ---------------------------------------------------------------------- Na última reunião de Câmara veio á ordem do dia e a votação a 2.ª revisão às Grandes Opções
do Plano, acompanhada de uma nota justificativa onde fazia constar um dos pontos, a inscrição no mesmo
instrumento previsional a pretensão do Município em adquirir um pavilhão para armazém municipal.---------------------------------- Efetivamente e refletindo sobre o assunto durante este período entretanto decorrido, gostaríamos
de deixar as seguintes notas: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Sr.ª Presidente da Câmara trouxe uma proposta, que vai a Assembleia Municipal para aquisição
de um Pavilhão/Armazém Municipal, quando o atual Pavilhão Municipal Armazém da Câmara Municipal de
Arouca enferma de várias situações que nos merece reparos e investimentos mais prioritários, senão vejamos:------------------- a) Cobertura em Amianto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ b) Espaço interior obsoleto e degradado ---------------------------------------------------------------------------------------------- c) Existência de uma situação que nos parece perigosa, que tem a ver com a existência de um
depósito de combustível de abastecimento das viaturas da Camara no interior do mesmo. ----------------------------------------------- Neste sentido, não seria melhor opção e mais coerente utilizar o dinheiro que se vai gastar na
aquisição de outro pavilhão, proceder à modernização e requalificação do atual, nomeadamente paredes,
substituição do amianto da cobertura do edifício e a construção de um depósito de abastecimento no exterior do
mesmo.” ------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. TURISMO/CONSTRUÇÃO DA PONTE PEDONAL SUSPENSA SOBRE O RIO PAIVA: --------------------------- A 11 de Outubro de 2018 o Sr. Primeiro-ministro António Costa, no evento do anúncio público da
apresentação do concurso da ligação Escariz à A32, fez referência, entre outros, que em Maio teria todo o gosto
em vir à Ponte Suspensa. Também em vários momentos e espaços a Sr.ª Presidente afirmou que perspetivava
que a ponte estivesse pronta em Outubro/19; Foi também feita e anunciada com “pompa e circunstância” hà
mais de 3 meses a chegada dos Alpinistas. Certo é que estamos no final de Setembro/19 e verificamos que a
obra está parada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ Neste sentido entendemos que não é correto criar expectativas a empresários e cidadãos, que
projetam as suas vidas e os investimentos em função das mesmas; na prática o que se verifica são constantes
avanços e recuos, gorando expectativas, gastando recursos com ações “experimentalistas”, sendo gravoso a
falta de clarividência e forma pouco clara e objetiva da comunicação, ou a inexistência de informação sobre o
ponto de situação do desenvolvimento desta e de outras Infraestruturas. ---------------------------------------------------------------------- Assim pergunto e deve ser feito um esclarecimento cabal aos Arouquenses sobre: se a ponte está
suspensa ou não? Quando perspetiva a sua abertura? Qual o ponto de situação dos acessos à mesma? E os
custos que estão subjacentes à mesma.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Em sequência a senhora Presidente referiu que: ----------------------------------------------------------------------------------- 1. Independentemente da requalificação do atual pavilhão, cujo projeto está a ser desenvolvido
pelos serviços, a aquisição do outro permitirá criar melhores condições para a instalação dos serviços
operacionais do Município;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Como tem dito repetidas vezes, esta é uma obra complexa que está a decorrer com a
normalidade possível face aos imprevistos que, entretanto, foram surgindo, e que abrirá quando estiver
terminada. ---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II — PERÍODO DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 01. ATA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a ata n.º 18/2019, relativa à reunião ordinária de 3 de
setembro corrente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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 175, do dia de ontem, que apresenta um
saldo em disponibilidades no valor global de €5.284.148,77 (cinco milhões duzentos e oitenta e quatro mil cento
e quarenta e oito euros e setenta e sete cêntimos), correspondente a operações orçamentais e não
orçamentais, nos valores de, respetivamente, €4.789.580,69 (quatro milhões setecentos e oitenta e nove mil
quinhentos e oitenta euros e sessenta e nove cêntimos) e €494.568,08 (quatrocentos e noventa e quatro mil
quinhentos e sessenta e oito euros e oito cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/GRANDES OPÇÕES DO PLANO – 18.ª ALTERAÇÃO: -------
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------------------ Foi presente à consideração da Câmara a 18.ª alteração às Grandes Opções do Plano para o ano
em curso, instruída com o mapa discriminativo dos projetos/ações a alterar, da qual resulta a diminuição da
dotação global definida no valor de €9.200,00 (nove mil e duzentos euros), documento que se dá aqui como
reproduzido e a fazer parte integrante desta ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com as abstenções dos
Vereadores senhores Fernando Mendes, Vítor Carvalho e Pedro Vieira, aprovar aquela alteração. ------------------------------------ 05. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ORÇAMENTO – 18.ª ALTERAÇÃO: -------------------------------------------------- Foi presente a 18.ª alteração ao Orçamento para o ano em curso, acompanhada dos mapas de
discriminação respetivos, em que são reforçadas várias rubricas com o valor global de €253.700,00 (duzentos e
cinquenta e três mil e setecentos euros), documento que se dá aqui como reproduzido e a fazer parte integrante
desta ata. ---- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com as abstenções dos
Vereadores senhores Fernando Mendes, Vítor Carvalho e Pedro Vieira, aprovar o documento que antecede. ---------------------- 06. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/GRANDES OPÇÕES DO PLANO – 3.ª REVISÃO: ------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a 3.ª revisão às Grandes Opções do Pano para o ano em
curso, mediante a qual se procede à inscrição de um novo projeto, documento que se dá aqui como reproduzido
e a fazer parte integrante desta ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com as abstenções dos
Vereadores senhores Fernando Mendes, Vítor Carvalho e Pedro Vieira, aprovar aquela revisão e mandar
submetê-la à consideração da Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------ 07. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ORÇAMENTO – 3.ª REVISÃO: --------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a 3.ª revisão ao Orçamento para o ano em curso,
mediante a qual se procede à afetação de verbas ao projeto incluído nas Grandes Opções do Plano pela
revisão que antecede, no valor de €25.000,00 (vinte e cinco mil euros), documento que se dá aqui como
reproduzido e a fazer parte integrante desta ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com as abstenções dos
Vereadores senhores Fernando Mendes, Vítor Carvalho e Pedro Vieira, aprovar aquela revisão e mandar
submetê-la à consideração da Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------ 08. ENSINO BÁSICO/ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE PASSES ESCOLARES: ---------------------------------------- Pela senhora Presidente foi presente a seguinte proposta: -----------------------------------------------------
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------------------ “De harmonia com o previsto nas alíneas gg) e hh) do nº 1 do artigo 33º do Regime Jurídico das
Autarquias Locais (RJAL), aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal
assegurar, organizar e gerir os transportes escolares e deliberar no domínio da ação social escolar. --------------------------------- Neste âmbito, o Município de Arouca tem vindo a assegurar transporte escolar gratuito à
população escolar que frequenta os diversos níveis de ensino até ao 3º ciclo, abrangendo, portanto, os alunos
do ensino pré-escolar e do 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico, assim como a comparticipação de 50% do custo
do transporte dos estudantes do ensino secundário, nos termos e de acordo com o previsto no Decreto-Lei n.º
299/84, de 5 de setembro, na sua redação atual, entretanto revogado pelo Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de
janeiro. -------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O programa de apoio à redução do tarifário dos transportes públicos em implementação, não
define ainda o regime específico que há de regular os transportes dos alunos abrangidos por passe escolar. Por
outro lado, o Decreto-Lei nº 176/2012, de 2 de agosto, veio alargar até aos 18 anos o dever dos alunos
frequentarem a escolaridade obrigatória, o que significa que, pelo menos os alunos cujo percurso escolar não
sofreu interrupções, frequentaram o ensino secundário em regime de escolaridade obrigatória. ---------------------------------------- Ora, não parece razoável que o Município custeie a totalidade do passe escolar dos alunos com
17 ou 18 anos que frequentam o 3º ciclo em regime de escolaridade obrigatória e que já não o faça em relação
aos alunos com a mesma idade e, por isso, abrangidos pelo mesmo regime, comparticipando em apenas com
50%, só porque estes se encontram matriculados no ensino secundário. ---------------------------------------------------------------------- Por outro lado, o transporte dos alunos que frequentam cursos profissionais no âmbito do ensino
secundário é financiado a 100%, 50% pela Câmara Municipal e 50% pela escola, beneficiando os alunos de
uma discriminação positiva em relação aos demais, não obstante frequentarem o mesmo grau de ensino. -------------------------- Importa por isso implementar medidas que permitam concretizar o princípio da igualdade neste
domínio e incentivar o cumprimento do dever de frequência escolar dos alunos até aos 18 anos,
independentemente do ano de ensino básico ou secundário em que se encontram matriculados, contribuindo-se
desta forma para uma progressiva universalidade, gratuitidade e obrigatoriedade do ensino. ------------------------------------------- Tendo por referência o valor da receita arrecadada a título de comparticipação nos passes
escolares pelos alunos matriculados no ensino secundário regular, o custo anual previsto para a implantação
desta medida é de 36.111,54€. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Assim, propõe-se que a Câmara Municipal, no uso da competência prevista nas alíneas gg) e hh)
do nº 1 do artigo 33º do RJAL, delibere: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Isentar os alunos que frequentam o ensino secundário da comparticipação no custo dos
passes escolares que suportam diretamente, com efeitos a partir do ano letivo 2019/2020.” --------------------
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------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta. ----------------------- 09. ENSINO BÁSICO/PROJETO COLORADD – AQUISIÇÃO DE KITS: --------------------------------------------------- Pela DDS foi presente a seguinte proposta: ------------------------------------------------------------------------------------------ “No âmbito projeto ColorAdd, promovido pela Coloradd Social, irão realizar-se ações do Programa
Coloradd Escolas, irão realizar-se atividades de sensibilização em todas as turmas de 4.º ano, de todos os
estabelecimentos de ensino do 1.º CEB, bem como a realização dos rastreios do Daltonismo. ------------------------------------------ Para oferta aos alunos participantes nesta atividade será adquirido um kit que inclui o saco +
caixa de 12 lápis de cor + caderno de atividades pelo valor de 6,75 € por unidade. --------------------------------------------------------- Estima-se a participação nesta atividade de 250 kits, no valor total de 1687,50 € isento de IVA.” -------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta. ----------------------- 10. DESPORTO E TEMPOS LIVRES/AMPLIAÇÃO/REMODELAÇÃO DO COMPLEXO
DESPORTIVO DE AROUCA – SALA POLIVALENTE – ADJUDICAÇÃO – MINUTA DO CONTRATO –
GESTOR DO CONTRATO:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a informação do Júri que analisou a única proposta
concorrente ao concurso público para adjudicação da empreitada em epígrafe, acompanhada da minuta do
contrato a celebrar com a proponente e da proposta de designação do gestor do contrato. ----------------------------------------------- Face à referida informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade: -------------------- Adjudicar os trabalhos à concorrente Emílio Aguiar Construções, Ld.ª, pelo valor proposto de
€141.170,72 (cento e quarenta e um mil cento e setenta euros e setenta e dois cêntimos); ----------------------------------------------- Aprovar a minuta do contrato; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Designar como gestora do contrato a técnica superior desta Câmara, senhora Maria do Rosário
Amorim Amador. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11. DESPORTO E TEMPOS LIVRES/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS
DESPORTIVOS DE AROUCA E ESCARIZ – ADJUDICAÇÃO – MINUTA DO CONTRATO: -------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o relatório do júri que procedeu à análise das propostas
concorrentes ao concurso público para adjudicação da prestação de serviços em epígrafe, acompanhada da
minuta do contrato que, em face do seu valor global, está sujeito à redução a escrito. ----------------------------------------------------- Aquando da apresentação deste assunto, o Vereador senhor Vítor Carvalho informou a senhora
Presidente que nele tem interesse um seu familiar, pelo que deve ser declarado impedido de participar na sua
discussão e votação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Declarado o impedimento, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
sem a presença daquele membro: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ Adjudicar as prestações de serviços nos termos e condições propostos no referido relatório final
do júri, documento que se dá aqui como reproduzido e a fazer parte integrante desta ata;------------------------------------------------ Aprovar a referida minuta do contrato. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 12. DESPORTO E TEMPOS LIVRES/DEMONSTRAÇÃO DE PATINAGEM DE VELOCIDADE –
CORTE DE TRÂNSITO:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara uma informação da DDS a dar conta que a “Associação
de Patinagem de Aveiro, em parceria dom a Casa do Povo de Arouca, pretende desenvolver uma atividade de
promoção da patinagem em Arouca”, que consiste numa “demonstração de patinagem de velocidade e
abordagem da modalidade a crianças e jovens” para o que se torna necessário proceder ao corte do trânsito na
Alameda D. Domingos de Pinho Brandão entre as 16:00 e as 18:00 do próximo sábado, 21 de setembro
corrente. ------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, autorizar o corte de trânsito
pretendido. --- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13. DESPORTO E TEMPOS LIVRES/CONSTRUÇÃO DA ZONA DESPORTIVA DE AROUCA –
REVISÃO DE PREÇOS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foram presentes à consideração da Câmara os cálculos da revisão de preços provisória da
empreitada em epígrafe, elaborados pela DPO, de que resulta a importância de €4.765,44 (quatro mil
setecentos e sessenta e cinco euros e quarenta e quatro cêntimos) a favor da adjudicatária. -------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela revisão de
preços. -------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14. URBANIZAÇÃO/REABILITAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO BAIRRO SOCIAL DE
PADE – PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o plano de segurança e saúde relativo à empreitada em
epígrafe. ------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face à informação da DPO, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
aprovar o referido plano.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15. BOMBEIROS/ CONCESSÃO DE REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS –
ANTÓNIO JOÃO TEIXEIRA PINHO - REDUÇÃO DE IMI: ----------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o requerimento registado sob o n.º 4.985, em 31 de julho findo, de António João
Teixeira Pinho, residente na Rua de Cancelo, lote 6, rés-do-chão esquerdo, nesta vila, a solicitar, nos termos da
alínea h), art.º 6.º, do Regulamento de Concessão de Regalias Sociais aos Bombeiros Voluntários, a redução
em 50% do valor do IMI correspondente à sua habitação. -------------------------------------------------------------------------
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------------------ Face à informação do DAGF, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
deferir o pedido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16. SERVIÇOS MUNICIPAIS/FORNECIMENTO DE GASÓLEO SIMPLES PARA 2019 E 2020 –
ANÚNCIO, PROGRAMA DE PROCEDIMENTO E CADERNO DE ENCARGOS:------------------------------------------------------------ Foram presentes à consideração da Câmara o anúncio, o programa de procedimento e o caderno
de encargos relativos ao fornecimento em epígrafe. -------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, contratar o referido
fornecimento de gasóleo, fixar o respetivo preço base em €134.500,00 (cento e trinta e quatro mil e quinhentos
euros), adotar o procedimento de concurso público previsto na alínea b), n.º 1, art.º 20.º do Código dos
Contratos Públicos para o efeito e aprovar as referidas peças procedimentais, nos termos do disposto no
mesmo Código.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17. DIVERSOS/FORNECIMENTO DE GÁS PROPANO A GRANEL PARA 2019 E 2020 –
ANÚNCIO, PROGRAMA DE PROCEDIMENTO E CADERNO DE ENCARGOS:------------------------------------------------------------ Foram presentes à consideração da Câmara o anúncio, o programa de procedimento e o caderno
de encargos relativos ao fornecimento em epígrafe. -------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, contratar o referido
fornecimento de gasóleo, fixar o respetivo preço base em €113.822,00 (cento e treze mil oitocentos e vinte e
dois euros), adotar o procedimento de concurso público previsto na alínea b), n.º 1, art.º 20.º do Código dos
Contratos Públicos para o efeito e aprovar as referidas peças procedimentais, nos termos do disposto no
mesmo Código.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18. DIVERSOS/CONCURSO FOTOGRÁFICO "CLICK AROUCA" – ATRIBUIÇÃO DOS
PRÉMIOS: --- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o relatório final do júri que analisou as candidaturas ao
concurso fotográfico “Click Arouca”, elaborado para os fins previstos no n.º 1, art.º 13.º, do respetivo
regulamento, aprovado por deliberação tomada na reunião de 4 de junho findo. ------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, premiar os trabalhos dos
concorrentes identificados no referido relatório, documento que se dá aqui como reproduzido e a fazer parte
integrante desta ata, abstendo-se os Vereadores senhores Fernando Mendes e Vítor Carvalho, que justificaram
o seu voto com a seguinte declaração: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Nós, Fernando Mendes e Vítor Carvalho, abstemo-nos em consonância com a nossa intervenção
a quando a aprovação dos valores do concurso na reunião de camara de 04 de junho de 2019; naturalmente
não somos contra o concurso, nem o resultado do mesmo.” ----------------------------------------------------------------------
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------------------ 19. DIVERSOS/FESTIVAL DA CASTANHA – TASQUINHAS – PÁTIO DOS PETISCOS –
REGULAMENTO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o regulamento que “visa regular a participação das
Tasquinhas do Pátio dos Petiscos, integrado na programação do Festival da Castanha”, 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. ------------------ 20. DIVERSOS/VII CONCURSO GASTRONÓMICO – IX FESTIVAL DA CASTANHA –
REGULAMENTO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o regulamento do VII concurso gastronómico a levar a
efeito no âmbito da próxima edição do festival da castanha, 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. ------------------ 21. DIVERSOS/CONCURSO DO MELHOR MEL – REGULAMENTO: ------------------------------------------------------ Foi presente à consideração da Câmara o regulamento do concurso do melhor mel, 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. ------------------ 22. DIVERSOS/CONCURSO DA MELHOR CASTANHA – REGULAMENTO: -------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o regulamento do concurso da melhor castanha,
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. ------------------ 23. DIVERSOS/AQUISIÇÃO DE COPOS PARA VENDA E REVENDA NA FEIRA DAS
COLHEITAS: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pela DDS foi presente a seguinte proposta:------------------------------------------------------------------------------------------ “O Município de Arouca assumiu como prioridade a redução do impacte ambiental com a
implementação de medidas e estratégias para a redução de resíduos e com a correta separação e gestão
destes, optando pela utilização, sempre que possível, de materiais biodegradáveis e/ou reutilizáveis. -------------------------------- Face a este compromisso, a Divisão de Desenvolvimento Social propõe integrar na organização
dos eventos municipais materiais de consumo mais amigos do ambiente, designadamente na Feira das
Colheitas que é das maiores festas do concelho, pela representatividade cultural que desempenha, pela
identidade da população que projeta mas sobretudo pelo grande número de pessoas que nela participa, ao
longo dos quatro dias de duração. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ Neste sentido, para diminuir o impacto ambiental resultante do evento, para dar exemplo e
sensibilizar os parceiros e participantes para a adoção de comportamentos mais responsáveis e sustentáveis,
propõe-se que a autarquia adquira 9000 copos de plástico mais rígido, com a capacidade média de 0,50L,
reutilizáveis e personalizados com a imagem promocional do certame (para assinalar os 75 anos desde a
primeira edição da Feira das Colheitas), pelo preço de custo unitário até 0,50€ com Iva incluído, destinados para
venda, pelo preço de compra, aos restaurantes e tasquinhas da Feira das Colheitas para que estes os
revendam aos consumidores finais (recomendando a (re)venda do vasilhame sem lucro, pelo preço de custo). -Com esta medida pretende-se que os consumidores comprem um copo, o guardem e o reutilizem, na
expectativa de diminuir substancialmente os resíduos de plástico.” ------------------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta. ----------------------- 24. DIVERSOS/ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE CAMBRA E AROUCA – PROTOCOLO: ----------------------- Foi presente à consideração da Câmara a minuta do protocolo a celebrar entre o Município e a
AECA – Associação Empresarial de Cambra e Arouca, que terá “por objeto estabelecer relações de cooperação
e de intercâmbio entre o Município e a AECA no âmbito das atribuições e atividades que desenvolvem, com o
objetivo de expandir e aumentar (sic) a capacidade da Área de Acolhimento Empresarial de Arouca”, documento
que se dá aqui como reproduzido e a fazer parte integrante desta ata. ------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela minuta. -------------------------- 25. DIVERSOS/EXPANSÃO DA ÁREA DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL DE AROUCA –
LOTEAMENTO – PROJETO DE EXECUÇÃO: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o projeto de execução para a expansão da área de
acolhimento empresarial de Arouca. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele projeto. -------------------------- 26. DIVERSOS/EXPANSÃO DA ÁREA DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL DE AROUCA –
ACESSO NASCENTE – PROJETO DE EXECUÇÃO: ----------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o projeto de execução para a construção do acesso
nascente à expansão da área de acolhimento empresarial de Arouca. -------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele projeto. -------------------------- 27. DIVERSOS/ÁREAS DE VALÊNCIA COLETIVA NA CICLOVIA DO VALE DE AROUCA –
ARRANJOS EXTERIORES – PROJETO DE EXECUÇÃO: ---------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o projeto de execução relativo aos arranjos exteriores
das áreas de valência coletiva na ciclovia de Arouca. ------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele projeto. ---------
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------------------ 28. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS
INSTALAÇÕES DA ESCOLA BÁSICA DE AROUCA – AUTO N.º 14: ------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o auto de medição n.º 14 relativo à empreitada em
epígrafe, no valor de €150.615,37 (cento e ci nquenta mil seiscentos e quinze euros e trinta e sete cêntimos). --------------------- Aquando da apresentação deste assunto o Vereador senhor Fernando Mendes informou a
senhora Presidente que nele tem interesse enquanto sócio da sociedade, pelo que deve ser declarado impedido
de participar na sua discussão e votação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Declarado o impedimento, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
sem a presença daquele membro, aprovar o referido auto.----------------------------------------------------------------------------------------- APROVAÇÃO EM MINUTA: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Finalmente a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar a
presente ata em minuta, nos termos e para os efeitos do consignado nos números 3 e 4, art.º 57.º, da Lei
75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.--------------------------------------------------------------------------- Eram 15 horas e 35 minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata, que, achada conforme, vai ser assinada
pela senhora Presidente e por mim,

, Coordenador Técnico

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

