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ATA N.º 21/2019
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 22.OUTUBRO.2019
------------------ Aos vinte e dois dias do mês de outubro 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: ---------------------------------------------------------------------------------- Pelo Vereador senhor Vítor Carvalho, foi presente o seguinte: ----------------------------------------------------------------- “1. Agrupamento de Escolas de Escariz ------------------------------------------------------------------------------------------- Tendo conhecimento da comunicação da direção do Agrupamento de Escolas de Escariz aos
Encarregados de Educação, enviamos imediatamente um e-mail à Sra. Presidente a solicitar esclarecimentos,
sendo que até hoje não tivemos qualquer resposta, facto que lamentamos. No entanto, lemos o comunicado
emitido pela autarquia onde nos parece que se contradizem, pois no primeiro ponto atiram para o Ministério da
Educação a responsabilidade da contratação de Assistentes Operacionais, sendo que no segundo ponto
escrevem que desde o ano 2000 que fizeram um protocolo onde essa responsabilidade passa para o Município.
Assim sendo, tendo em conta todos os pressupostos e protocolos assumidos, de quem é a responsabilidade
pela colocação de Assistentes Operacionais no Agrupamento de Escolas de Escariz? A Câmara Municipal ou o
Ministério da Educação? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Questionamos também o porquê de repetidamente colocarem funcionários nas escolas em
regime CEI – Contrato de Emprego e Inserção – quando deveriam colocar Assistentes Operacionais com
capacidade para uma assunção total do cargo, coisa que os funcionários CEI’s não têm (vide clausula 1ª, nº 2
de um contrato CEI-“ as atividades a desenvolver não podem corresponder ao preenchimento de postos de
trabalho”. Acresce que estes são temporários, a qualquer momento poderão ter que abandonar as Escolas, têm
dias de faltas para várias funções que o Centro de Emprego os obriga a cumprir, sendo que criam uma
instabilidade nas escolas e jardins de infância, onde os funcionários devem ter a menor rotatividade possível
para um melhor ensino. Assim solicitamos a urgente revisão do quadro de pessoal da câmara a fim de suprir
estas necessidades e acautelar o futuro, uma vez que os quadros afetos ao Ministério da Educação estarem a
diminuir e problemas como o que aconteceu em Escariz tenderão a agudizar-se. ----------------------------------------------------------- 3. Defesa do Ambiente/Estabilização das Margens da Ribeira de Gondim ---------------------------
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------------------ Um munícipe fez-nos chegar estas fotos (que ficam anexo á ata) do rio Marialva, no ponto de foz
do rio Silvares, junto ao parque de estacionamento da Feira. Certamente este assunto, que não precisamos de
detalhar, merecerá a total atenção do executivo. Queremos apenas referir que estes casos parecem aumentar
em vez de desaparecerem de vez. É urgente tomar medidas. ------------------------------------------------------------------------------------ Ainda no que concerne a este ponto, no dia 27.03.18, foi presente à consideração da Câmara o
projeto de execução para a “Estabilização das Margens da Ribeira do Gondim”; neste sentido e volvido um ano
e meio gostaríamos que nos informasse do ponto de execução da intervenção. ------------------------------------------------------------- 4. Transportes Públicos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi noticiado recentemente que Arouca um mês e meio após a entrada em vigor do passe Sub13título de transporte gratuito para as crianças entre os 4 e os 12 anos, não emitiu qualquer passe; neste sentido
gostaríamos que a Sr.ª Presidente nos informasse sobre o ponto de situação deste assunto. Existe alguns
constrangimentos, ou não há interessados? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Outra questão e que gostaria na próxima reunião me entregasse um relatório dos resultados/
avaliação da eficácia da implementação da medida do “Passe Único” no Município de Arouca desde a sua
entrada em vigor.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Em sequência a senhora Presidente referiu que: ----------------------------------------------------------------------------------- 1. Hoje mesmo foi remetido correio eletrónico aos senhores Vereadores do PSD com resposta às
questões colocadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Em complemento, referiu também que o Município ainda não aceitou as competências no domínio
da educação e não tem instrumentos legais que permitam resolver de forma célere a carência de pessoal
auxiliar, o que não prejudica a boa colaboração que sempre tem prestado ao Agrupamento de escolas no
sentido de encontrar uma solução para o problema no âmbito do acordo de colaboração que é anualmente
assinado; ----- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Que a candidatura apresentada aos fundos europeus para financiamento dos trabalhos de
estabilização dos taludes da Ribeira do Gondim não mereceu aprovação, esperando poder realizar a obra no
próximo ano com recurso a fundos próprios do Município. ------------------------------------------------------------------------------------------ Disse ainda que a Câmara continua a diligenciar junto da empresa Águas do Norte no sentido de
se encontrar soluções para os focos de poluição que, mau grado os esforços já desenvolvidos, continuam a
poluir a referida linha de água; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3. Pela informação que dispõe, de facto não foi emitido qualquer passe sub13, circunstância a
que certamente não será alheio o facto de os jovens estarem servidos pelos passes escolares. Relativamente
ao passe único, quando tiver dados concretos sobre a sua utilização eles serão disponibilizados. ---------------------
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------------------ Seguidamente o Vereador senhor Fernando Mendes apresentou o seguinte:---------------------------------------------- “1. Celebração de 5 de Outubro ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Assinalou-se, no sábado 5 de Outubro, o Dia da Implantação da República, mas este ano em
moldes muito diferentes do que é habitual. Dia de reflexão para as eleições legislativas de domingo e foi
também dia de luto nacional, decretado pelo Governo na sequência da morte de Diogo Freitas do Amaral. ------------------------- Por causa disso, a bandeira portuguesa deveria ser içada a meia haste.---------------------------------------------------- Em Arouca, no Edifício dos Paços do Concelho (Câmara Municipal) as bandeiras que deveriam
ser içadas neste dia tão importante nem sequer viram a luz do dia, ficando certamente na gaveta. ------------------------------------ Aos responsáveis, que em tempos rejubilaram com a reposição do Feriado Nacional pede-se
agora que as atitudes sejam condizentes com essa conquista. ----------------------------------------------------------------------------------- 2. Saneamento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Como sabemos a falta de saneamento básico, e a sua cobertura no município de Arouca fica
muito aquém do desejável, tanto mais que será determinante para consideração em futuras zonas de
construção e que estão a ser alvo de discussão do PDM. Certamente que a Sr.ª Presidente se recorda da
intervenção do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Canelas e Espiunca que questionou a responsável da
CCDRN sobre esta situação aquando da sessão de esclarecimento sobre a 2.ª revisão do Plano Diretor
Municipal (PDM), que está em curso, no passado dia 17 de Outubro. --------------------------------------------------------------------------- Sabemos também que a responsabilidade é da empresa Águas do Norte. Mas também achamos
que a Câmara poderá fazer muito mais, diligenciar e tomar medidas de força, junto dessa empresa para
estender essa rede. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Esperemos que o executivo faça as necessárias diligências para que a rede se expanda e que
brevemente a mesma seja coberta próximo dos 100%. --------------------------------------------------------------------------------------------- Quero também que se registe que irei repetir este ponto as vezes que achar necessário ou até
verificar que algo de substancial comece a ser feito. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Estamos com um pé na década de 20 do sec XXI e de facto o ambiente tem de ser ponto de
ordem em tudo aquilo que fazemos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. EXPANSÃO DA ÁREA DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL DE AROUCA – LOTEAMENTO –
PROJETO DE EXECUÇÃO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vem hoje a reunião de câmara, a EXPANSÃO DA ÁREA DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL DE
AROUCA – LOTEAMENTO – PROJETO DE EXECUÇÃO, neste sentido gostaria de questionar a Sr.ª
Presidente se já foram encetadas conversações com os proprietários dos terrenos, que vão ser alvo de
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intervenção, pois não disponho informação de ninguém que este processo tenha iniciado, sendo que na minha
opinião este processo deveria ter sido iniciado, sendo mesmo o primeiro passo. ------------------------------------------------------------ 4. Aplicação --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Gostaria que a Sr.ª Presidente me esclarecesse em que é que consiste a aplicação, sob a
designação ‘desenvolvimento de aplicação de dinamização e interação da agilização da promoção da cidadania
ativa’”. --------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Em sequência a senhora Presidente referiu que: ----------------------------------------------------------------------------------- 1. Vai mandar verificar o que motivou o lapso relatado de modo a que tal não volte a acontecer; -------------------- 2. O Município tem feito sentir, insistentemente, junto da empresa Águas do Norte a necessidade
de ser feito o alargamento da rede de saneamento básico no concelho. No entanto, deve-se ter bem presente
que, num município com as características do nosso, é irrealista aspirar a ter uma cobertura de saneamento a
100%, sendo a atual cobertura de 50% manifestamente superior à dos Municípios vizinhos com iguais
características. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Como foi referido na reunião que aprovou o projeto de ampliação da zona industrial, o
Município está a negociar a aquisição dos terrenos ao mesmo tempo que procede à elaboração de todo o
processo burocrático necessário à operação de loteamento.--------------------------------------------------------------------------------------- 4. O processo tem a ver com uma candidatura a financiamento comunitário para o
desenvolvimento de uma aplicação informática que irá permitir a otimização do site da Câmara, permitindo a
interação dos munícipes a partir de um dispositivo móvel. ------------------------------------------------------------------------------------------ II — PERÍODO DA ORDEM DO DIA: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 01. ATA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a ata n.º 20/2019, relativa à reunião ordinária de 1 do
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 200, do dia de ontem, que apresenta um
saldo em disponibilidades no valor global de €5.635.928,36 (cinco milhões seiscentos e trinta e cinco mil
novecentos e vinte e oito euros e trinta e seis cêntimos), correspondente a operações orçamentais e não
orçamentais, nos valores de, respetivamente, €5.106.705,32 (cinco milhões cento e seis mil setecentos e cinco
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euros e trinta e dois cêntimos) e €529.223,04 (quinhentos e vinte e nove mil duzentos e vinte e três euros e
quatro cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/GRANDES OPÇÕES DO PLANO – 19.ª ALTERAÇÃO: ------------------------ Foi presente à consideração da Câmara a 19.ª alteração às Grandes Opções do Plano para o ano
em curso, instruída com o mapa discriminativo dos projetos/ações a alterar, da qual resulta uma diminuição da
dotação global definida no valor de €1.000,00 (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 o documento que antecede.---------------------- 05. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ORÇAMENTO – 19.ª ALTERAÇÃO: ------------------------------------------------- Foi presente a 19.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 €261.300,00 (duzentos e
sessenta e um mil e trezentos 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. ------------------------------------ 06. ENSINO BÁSICO/AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DE AROUCA E DE ESCARIZ –
SUBSÍDIOS: - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foram presentes à consideração da Câmara os ofícios registados sob os números 6.613 e 6.765,
em 8 e 11 de outubro corrente, dos Agrupamentos de Escolas de Arouca e de Escariz, respetivamente, a
solicitar a concessão de um subsídio para fazer face a despesas com a aquisição de material escolar para as
crianças que frequentam os estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo 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 €9.564,00 (nove mil quinhentos e sessenta e
quatro euros) e ao Agrupamento de Escolas de Escariz €4.620,00 (quatro mil seiscentos e vinte euros), na
proporção de €12,00 (doze euros) por cada aluno. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 07. ENSINO BÁSICO/AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESCARIZ - ALUNOS COM
NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS – SUBSÍDIO: -------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o ofício registado sob o número 6.199, em 24 de
setembro findo, do Agrupamento de Escolas de Escariz, a solicitar a concessão de um subsídio para fazer face
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a despesas com o transporte de cinco alunos com necessidades educativas especiais, acompanhados de um
adulto, uma vez por semana, da Escola Básica de Fermedo para as piscinas de Escariz e regresso à escola. --------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, conceder o subsídio de
€1.484,00 (mil quatrocentos e oitenta e quatro euros), pagando no decurso do corrente ano €551,20 (quinhentos
e cinquenta e um euros e vinte cêntimos) e o restante no início do próximo ano. ------------------------------------------------------------ 08. ENSINO BÁSICO/PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE
REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO – PROTOCOLOS: --------------------------------- Foram presentes à consideração da Câmara as minutas dos protocolos que o Município pretende
celebrar com o Agrupamento de Escolas de Escariz e com a Associação de Pais e Encarregados de Educação
dos Alunos do Pólo de Escariz, visando o primeiro estabelecer os “termos e condições em que as duas partes
se comprometem a garantir o fornecimento de refeições escolares aos alunos do 1.º CEB e Pré-Escolar do Pólo
Escolar de Escariz” e o outro estabelecer os “termos e condições em que as duas partes se comprometem a
garantir a distribuição das refeições escolares aos alunos do Pólo Escolar de Escariz”, documentos que se dão
aqui como reproduzidos e a fazer parte integrante desta ata. -------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar as minutas que
antecedem. -- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09. ENSINO BÁSICO/IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À
FAMÍLIA E DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA – PROTOCOLOS: ------------------------------------------------------------------- Foram presentes à consideração da Câmara as minutas dos protocolos a celebrar entre o
Município, o Agrupamento de Escolas de Arouca, o Centro Social Paroquial de S. Salvador do Burgo de Arouca
e o Patronato, Centro Paroquial e Social Santa Mafalda que terão “por objeto a realização das atividades na
educação pré-escolar, proporcionando a oferta de atividades de animação de apoio à família para o pré-escolar
e componente de apoio à família para o 1.º Ciclo, 2.º CEB e 3.º CEB, em horário a definir na respetiva
instituição”, documentos que se dão aqui como reproduzidos e a fazer parte integrante desta ata. ------------------------------------- Com idêntico objeto, foi igualmente presente à consideração da Câmara a minuta do protocolo a
celebrar entre o Município, o Agrupamento de Escolas de Arouca, o Agrupamento de Escolas de Escariz e a
Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico da Vila
de Arouca, a Associação de Pais e Encarregos de Educação da Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Lugar
de Canelas, a Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos do Pólo de Escariz, a Associação
de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola n.º 1 e 2 do Casal, Mansores e Pré-Escola, a
APET-Associação de Pais e Encarregados de Educação das Escolas do 1.º Ciclo e Jardim de Infância de
Tropeço, a Associação de Pais e Encarregados de Educação das Escolas do 1.º Ciclo de Paços, Fuste, Bustelo
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e Jardim Escola, a Associação de Pais/Encarregados de Educação e Amigos do 1.º Ciclo e Jardins de Infância
de Fermedo e Mato, a Associação de Pais e Encarregados de Educação das Escolas EB1 e Jardim de Infância
da Freguesia do Burgo, a Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola do Primeiro Ciclo da
Boavista, a Associação de Pais e Encarregados de Educação do Jardim de Infância e EB1 do Paço, Rossas, a
Associação de Pais e Encarregados de Educação das Escolas do 1.º CEB e Jardim de Infância de Chave e a
Associação de Pais e Encarregados de Educação das Escolas de Alvarenga, documento que se dá também
aqui como reproduzido e a fazer parte integrante desta ata. --------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar os documentos que
antecedem.--- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10. ENSINO BÁSICO/REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA
ESCOLA BÁSICA DE AROUCA (CENTRO ESCOLAR EB 2/3 DE AROUCA – MOLDURA:-------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a informação da DPO a dar conta que no âmbito dos
trabalhos que constituem a empreitada em epígrafe, “foi verificado pela fiscalização e pelo projetista de
arquitetura que a moldura a aplicar na parede revestida a corticite não cumpre com o previsto em projeto”, que
determina a sua execução em “madeira de carvalho maciça envernizada” estando a ser executada em
“aglomerado de madeira folheado a carvalho”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Estando já realizados os trabalhos previstos para o bloco A, aqueles serviços informam ainda que
a Câmara tem de decidir entre: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) ordenar a demolição dos trabalhos feitos em desacordo com o projeto e ordenar a sua
execução no estrito cumprimento deste; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2) aceitar que todos os trabalhos sejam executados com o material já aplicado no bloco A, com a
consequente redução do seu valor. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aquando da apresentação deste assunto o Vereador senhor Fernando Mendes informou a
senhora Presidente que nele tem interesse enquanto sócio da adjudicatária, 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, ordenar a execução de todos os trabalhos em cumprimento do estabelecido
no projeto que serviu de base ao concurso.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11. CULTURA/SÍLVIA PEREIRA PINTO – ACERVO DOCUMENTAL – DOAÇÃO: ------------------------------------- Foi presente a carta registada sob o n.º 1.743, em 18 de março findo, de Sílvia Pereira Pinto,
residente na Rua Fradique Morujão, 145, Senhora da Hora, a propor-se doar ao Município de Arouca
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exemplares do seu livro “Silêncios do Convento”, juntamente com o manuscrito do mesmo, provas e demais
documentos a ele atinentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face à informação da DDS, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
aceitar a doação do referido acervo documental. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12. CULTURA/CONTRATO DE DEPÓSITO PARA FINS MUSEOLÓGICOS – MINUTA: ------------------------------ Foi presente à consideração da Câmara a minuta do contrato que visa “regular o depósito, para
fins museológicos, de objetos materiais propriedade” dos cocontratantes do Município e que este deseje poder
dispor para aqueles fins, 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. -------------------- 13. DESPORTO E TEMPOS LIVRES/CORTA-MATO ESCOLAR 2019 – CONDICIONAMENTO
DE TRÂNSITO: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pela DDS foi presente a seguinte proposta: ------------------------------------------------------------------------------------------ “O Agrupamento de Escola de Arouca vai realizar no dia 15 de novembro de 2019, pelas 9h00, o
"Corta-Mato Escolar 2019", que contará com a presença de cerca de 400 alunos do 5.º ao 12.º ano de
escolaridade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para levar a efeito, conforme solicitado pelo Agrupamento, propõe-se que a Câmara Municipal
delibere, nos termos do n.º 4 do artigo 8.º da Postura Municipal de Ordenamento de Tráfego, em vigor no
município, encerrar o trânsito automóvel da Avenida dos Descobrimentos entre a Rotunda dos Combatentes e a
Casa do Povo, pelo período da manhã, das 9h00 às 13h00.” -------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta. ----------------------- 14. DESPORTO E TEMPOS LIVRES/AMPLIAÇÃO/REMODELAÇÃO DO COMPLEXO
DESPORTIVO DE AROUCA - CASA DAS MÁQUINAS - ANÚNCIO, PROGRAMA DO PROCEDIMENTO E
CADERNO DE ENCARGOS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foram presentes à consideração da Câmara o anúncio, o programa de procedimento e o caderno
de encargos relativos à empreitada em epígrafe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, contratar a execução da
referida empreitada, fixar em €310.021,15 (trezentos e dez mil e vinte e um euros e quinze cêntimos) o
respetivo preço base, adotar o procedimento de concurso público para o efeito e aprovar as referidas peças
procedimentais, nos termos do disposto no CCP e nos demais termos constantes da proposta que se encontra
anexa ao processo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15. AÇÃO SOCIAL/CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A ALUNOS DO ENSINO
SUPERIOR – COMISSÃO DE ANÁLISE – ALTERAÇÃO: ------------------------------------------------------------------------
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------------------ Por deliberação tomada na reunião de 7 de novembro do ano findo, foi designada a comissão de
análise dos pedidos de concessão de bolsas de estudo a alunos do ensino superior, dela fazendo parte a então
Vereadora senhora Sandra Melo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Atendendo que aquela Vereadora renunciou ao mandato, a Câmara deliberou, decorrida votação
nominal e por unanimidade, designar, em sua substituição, o Vereador senhor Pedro Vieira. -------------------------------------------- 16. AÇÃO SOCIAL/PRESTAÇÕES DE NATUREZA SOCIAL – CONCESSÃO:------------------------------------------ Foram presentes à consideração da Câmara os seguintes pedidos de concessão de prestações
de natureza social: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 5.467, de 27 de agosto findo, de Mário Assunção da Silva, residente em Jugueiros,
Santa Eulália, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de bens de primeira
necessidade;- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 6.246, de 25 de setembro findo, de Maria de Fátima Gomes da Silva, residente em
Provisende de Cima, Rossas, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de bens
de primeira necessidade; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 5.463, de 27 de agosto findo, de António Gonçalves Morgado, residente em Santo
António, Santa Eulália, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de bens de
primeira necessidade; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 5.669, de 5 de setembro findo, de Esmeralda Ribeiro da Piedade, residente na Praça
Brandão de Vasconcelos, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de bens de
primeira necessidade; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 5.836, de 12 de setembro último, de Maria Clara dos Santos Jordão, residente em
Monte Moção, Santa Eulália, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a realização de obras
de beneficiação da sua habitação;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 4.531, de 11 de julho último, de Arminda da Conceição Alves Moreira, residente na
Rua Dr. António Casimiro Leão Pimentel, 4, nesta vila, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos
com o fornecimento de água à sua habitação; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 5.465, de 27 de agosto último, de Carlos Alberto Neves Soares, residente em Baixo,
Canelas, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a realização de obras de beneficiação da
sua habitação; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 5.969, de 17 de setembro, de Carla Paula de Almeida Ferreira, residente na Rua do
Viso, 226, em Escariz, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de bens de
primeira necessidade; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ata n.º 21/2019
Reunião de 22.10.2019
Pg. 10

------------------ Registo n.º 5.466, de 27 de agosto último, de Cândida Sofia Oliveira Mendes de Castro
Quaresma, residente na Rua Humberto Delgado, lote 4, rés-do-chão esquerdo, nesta vila, a solicitar a
comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de bens de primeira necessidade;------------------------------------------ Registo n.º 6.464, de 2 de setembro último, de Deolinda Pereira, residente em Pade, Alvarenga, a
solicitar a comparticipação da Câmara nas despesas com os transportes para a realização de tratamentos
médicos e aquisição de medicação; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 6.011, de 18 de setembro findo, de Maria da Conceição da Rocha Ferreira, residente
na Rua Manuel António Moreira de Pinho, 67, freguesia de Escariz, a solicitar a comparticipação da Câmara nos
encargos com a aquisição de materiais de construção para a realização de obras de beneficiação da sua
habitação; ---- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 6.331, de 27 de setembro último, de Renata Filipa Pinho da Silva, residente na Rua
Alfredo Vaz Pinto, 12, nesta vila, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de
bens de primeira necessidade;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Registo n.º 890, de 8 de fevereiro do corrente ano, de Manuel Soares Faria, residente na Rua
Nova, 124, freguesia de S. Miguel do Mato, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a
construção de uma casa de banho na sua habitação; ------------------------------------------------------------------------------------------------ Registo n.º 6.745, em 11 de outubro corrente, de Cândida Manuela Paiva Soares, residente em
Sanfins, freguesia de Várzea, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de bens
de primeira necessidade e de equipamentos domésticos.------------------------------------------------------------------------------------------- Os pedidos foram analisados pela comissão criada por deliberação tomada na reunião de 7 de
setembro de 2017, tendo esta elaborado a proposta de comparticipação 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. ----------------------- 17. URBANIZAÇÃO/INTRODUÇÃO DE MODOS SUAVES NA RUA EGAS MONIZ – REVISÃO
DE PREÇOS DEFINITIVA: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foram presentes à consideração da Câmara os cálculos da revisão de preços definitiva relativa à
empreitada em epígrafe, elaborados pela DPO, de que resulta o valor de €9.598,26 (nove mil quinhentos e
noventa e oito euros e vinte e seis cêntimos), importância a que deve ser deduzida ao valor da revisão de
preços provisória aprovada por deliberação de 2 de abril do ano em curso, em resultado do que a adjudicatária
deverá devolver ao Município o montante de €1.221,77 (mil duzentos e vinte e um euros e setenta e sete
cêntimos). ---- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela revisão de
preços. -------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18. URBANIZAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA ZONA POENTE DE AROUCA –
DESVIO DE TRÂNSITO – ADITAMENTO AO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – RATIFICAÇÃO DE
DESPACHO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o despacho da senhora Presidente, proferido em 3 de
outubro corrente ao abrigo da competência excecional prevista no n.º 3, art.º 35.º, do Regime Jurídico das
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, mediante o qual aprovou a alteração do
Plano de Segurança e Saúde da empreitada em epígrafe. ----------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, ratificar aquele despacho. ---------------------- 19. BOMBEIROS/CONCESSÃO DE REGALIAS AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS REDUÇÃO DE IMI: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foram presentes os requerimentos dos Bombeiros abaixo identificados 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 às respetivas habitações: ------------------------------------------------------------------------------ 1. Registo n.º 5.700, de 6 de setembro findo, de Ernesto Gonçalves de Jesus, residente em
Nogueiró, Urrô; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Registo n.º 5.972, de 17 de setembro findo, de Jorge Manuel Ferreira Correia, residente na Rua
Padre António Vieira, lote 2; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Registo n.º 5.973, de 17 de setembro último, de Eduardo Rogério Pinho Santos Silva, residente
em Costa, Rossas; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Registo n.º 6.016, de 18 de setembro último, de Fernando Manuel Carvalho Gonçalves,
residente em Mouras, Santa Eulália; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Registo n.º 6.081, de 19 de setembro findo, de José Manuel Carvalho Gonçalves, residente em
Mouras, Santa Eulália. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face à informação do DAGF, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade:------------------ 1. indeferir o pedido de Ernesto Gonçalves de Jesus, uma vez que o requerente possui em seu
nome mais que uma habitação, não reunindo, por isso, o pressuposto a que se refere a parte final da alínea h)
acima referida ;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. deferir os restantes pedidos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20. TURISMO/CONSTRUÇÃO DA PONTE PEDONAL SUSPENSA SOBRE O RIO PAIVA –
PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL: -------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ Foi presente à consideração da Câmara uma informação da DPO a dar conta que, em resultado
das várias circunstâncias ali descritas em pormenor, se torna necessário prorrogar o prazo para conclusão dos
trabalhos que constituem a empreitada em epígrafe. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Face àquela informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com as
abstenções dos Vereadores senhores Fernando Mendes e Vítor Carvalho, prorrogar o prazo para a conclusão
dos trabalhos até ao dia 24 de abril do próximo ano, sendo desse prazo 60 dias a título gracioso e os 150 dias
restantes a título legal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21. TURISMO/AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADORES NOS PASSADIÇOS DO
PAIVA - 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, para a aquisição de serviços de controladores nos Passadiços do Paiva. ---------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, contratar a referida prestação
de serviços, fixar em €220.227,15 (duzentos e vinte mil duzentos e vinte e sete euros e quinze cêntimos) o
respetivo preço base, adotar o procedimento de concurso público para o efeito e aprovar as referidas peças
procedimentais, nos termos do disposto no CCP e demais termos constantes da proposta que se encontra
anexa ao processo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22. REDE VIÁRIA/PAVIMENTAÇÃO EM TAPETE EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO –
REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foram presentes à consideração da Câmara os cálculos da revisão preços definitiva referente à
empreitada em epígrafe, elaborados pela DPO, de que resulta o valor de €567,68 (quinhentos e sessenta e sete
euros e sessenta e oito cêntimos), importância igual à da revisão de preços provisória aprovada por deliberação
de 6 de março do corrente ano, não havendo, por isso, lugar a pagamento ou restituição de qualquer valor. ------------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela revisão de
preços. -------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23. ESTACIONAMENTO/REGULAMENTO DAS ZONAS DE ESTACIONAMENTO DE
DURAÇÃO LIMITADA - ALTERAÇÃO – CONSULTA PÚBLICA: ------------------------------------------------------------------------------- Na sequência da deliberação tomada na reunião de 4 de junho findo, foi presente à consideração
da Câmara a proposta de alteração ao Regulamento das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada. ------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, mandar submeter aquela
proposta a consulta pública. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24. SERVIÇOS MUNICIPAIS/FORNECIMENTO DE GASÓLEO SIMPLES PARA 2019 E 2020 –
ADJUDICAÇÃO – MINUTA DO CONTRATO – GESTOR DO CONTRATO: -------------------------------------------------
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------------------ Foi presente à consideração da Câmara o relatório final do júri que analisou as propostas
concorrentes ao concurso público para o fornecimento de gasóleo simples no ano em curso e no próximo,
acompanhado da minuta do contrato respetivo e da proposta de designação do seu gestor. --------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade: --------------------------------------------------------- Face às conclusões do júri, adjudicar o fornecimento à concorrente Lubrifuel – Combustíveis e
Lubrificantes, Ld.ª, pelo valor global proposto de €128.875,00 (cento e vinte e oito mil oitocentos e setenta e
cinco euros); - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aprovar a minuta do contrato; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Designar como gestor do contrato a assistente técnica senhora Olga Teixeira.-------------------------------------------- 25. LOTEAMENTOS/ERNESTO DE PINHO PINTO SOBRINHO, (BAIXO, CANELAS): ------------------------------- Foi presente o requerimento registado sob o n.º 3.194, em 17 de maio findo, de Ernesto de Pinho
Pinto Sobrinho, residente na Praceta João Paulo II, 26, Freguesia de Arcozelo, Município de Vila Nova de Gaia,
a “solicitar a redução do valor da caução e taxas a pagar em virtude do valor do orçamento”, que anexa àquele
requerimento, caução essa destinada a garantir a boa e integral execução das obras de urbanização relativas à
operação urbanística que pretende efetuar em Baixo, Freguesia de Canelas e a que se refere o processo
2/2016. -------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face à informação da DAU, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
fixar o valor da referida caução em €97.562,52 (noventa e sete mil quinhentos e sessenta e dois euros e
cinquenta e dois cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26. DIVERSOS/IDALINA DE PINHO E SILVA – INDEMNIZAÇÃO: ---------------------------------------------------------- Foi presente a carta registada sob o n.º 6.619, em 8 de outubro findo, de Idalina de Pinho e Silva,
residente na Rua 8 de setembro, 132, freguesia de Macieira de Cambra, Município de Vale de Cambra, a
reclamar da Câmara o pagamento do valor dos eucaliptos que uma equipa de madeireiros cortou, por conta e a
mando da Câmara, da berma da estrada entre Figueiredo e Corujeira, freguesia de Tropeço, e que
alegadamente não ficou à disposição dos proprietários durante o tempo legalmente fixado para que estes
procedessem ao seu levantamento.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face à informação da DPO, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com as
abstenções dos Vereadores senhores Fernando Mendes e Vítor Carvalho, indeferir o pedido, uma vez que a
madeira cortada foi deixada no local, não tendo a Câmara procedido à sua remoção, por si ou por interposta
pessoa. -------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27. DIVERSOS/MARIA ROSALINA DE JESUS BRANDÃO – INDEMNIZAÇÃO: ---------------------------------------- Pela senhora Presidente foi presente a seguinte proposta: -----------------------------------------------------
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------------------ “Por ocasião da 75.ª 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
591738, é rendeira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Porque foram destruídas as culturas ali existentes, proponho a atribuição à referida rendeira de
uma indemnização no valor de €400,00 (quatrocentos euros)." ----------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta. ----------------------- 28. DIVERSOS/ARMANDO DE PINHO PERALTA – RUA DR. TEIXEIRA DE BRITO –
INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o requerimento registado sob o n.º 6.438, em 2 de outubro findo, de Armando de
Pinho Peralta, residente em Cabreiros, deste concelho, a requerer “a emissão de licença para ocupar espaço
público na Rua Dr. Teixeira de Brito”, nesta vila, destinando-se tal ocupação a retirar a telha danificada do
edifício sito no n.º 14 e posteriormente colocar outra em bom estado. --------------------------------------------------------------------------- Segundo a informação da DAU, a pretensão do requerente não se reporta propriamente para a
ocupação da via pública mas antes para necessidade de “proceder ao fecho temporário de uma parte da rua”,
não vendo aqueles serviços inconveniente no deferimento do pedido “durante o tempo estritamente necessário
para se proceder aos trabalhos”, devendo o requerente comunicar previamente a data pretendida para o efeito e
garantir, a expensas suas, a presença das forças de segurança durante o período em que se verifique a
interrupção do trânsito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, autorizar a interrupção do
trânsito na referida rua, em dois dias diferentes a indicar pelo requerente, nos termos e condições constantes
daquela informação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29. DIVERSOS/EXPANSÃO DA ÁREA DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL DE AROUCA LOTEAMENTO - PROJETO DE EXECUÇÃO – ALTERAÇÃO: ---------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a alteração ao projeto de execução para a expansão da
área de acolhimento empresarial de Arouca. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela alteração. ---------------------- 30. DIVERSOS/FORNECIMENTO DE GÁS PROPANO A GRANEL PARA 2019 E 2020 –
ADJUDICAÇÃO – MINUTA DO CONTRATO: ----------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ Foi presente à consideração da Câmara o relatório final do júri que procedeu à análise das
propostas concorrentes ao concurso público para o fornecimento de gás propano a granel, acompanhada da
minuta do correspondente contrato. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade: --------------------------------------------------------- Face às conclusões do referido júri, adjudicar o fornecimento à concorrente Gascan, S. A., pelo
valor proposto de €112.266,50 (cento e doze mil duzentos e sessenta e seis euros e cinquenta cêntimos); ------------------------- Aprovar a minuta do contrato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31. DIVERSOS/REGULAMENTO DE APOIO À ESTERILIZAÇÃO DE CANÍDEOS E GATÍDEOS
– APROVAÇÃO: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a proposta final do Regulamento de Apoio à Esterilização
de Canídeos e Gatídeos, 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 regulamento que
antecede e mandar submetê-lo à consideração da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------- 32. DIVERSOS/FESTIVAL DA CASTANHA 2019 – REGIME ESPECIAL DE ORDENAMENTO
DE TRÁFEGO:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a seguinte proposta: ------------------------------------------------------------------ “No âmbito da organização da IX edição do Festival da Castanha, da responsabilidade da Câmara
Municipal, torna-se imperioso instituir medidas complementares de modo a proporcionar segurança e
comodidade quer aos expositores, quer ao público em geral.-------------------------------------------------------------------------------------- Nos termos do disposto no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 114/1994, de 3 de maio, com as
alterações subsequentes, diploma que aprova o Código da Estrada, a utilização de vias públicas para a
realização de atividades de caráter desportivo, festivos ou outros que possa afetar o trânsito normal, é da
competência da Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Por outro lado, de acordo com o previsto na alínea b) do n.º 2 do artigo 8.º da Postura Municipal
de ordenamento de tráfego em vigor na Vila de Arouca, compete à Câmara Municipal estabelecer regimes
especiais de ordenamento de tráfego a aplicar na ocorrência de eventos, identificando as alterações a instituir. ------------------- Assim, propõe-se que, no período compreendido entre 23 a 27 de outubro de 2019, o trânsito na
Vila de Arouca fique sujeito ao seguinte regime especial: ----------------------------------------------------------------------------------------- 1. Av. 25 de Abril (troço compreendido entre o edifício da Cooperativa Agrícola de Arouca e a
Praça Brandão de Vasconcelos): -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.ª Feira - 23/10/2019 – Trânsito condicionado das 08h às 20h ---------------------------------------------------------------- 5.ª Feira - 24/10/2019 – Trânsito condicionado das 08h às 20h -----------------------------------------------
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------------------ 6.ª Feira - 25/10/2019 -Trânsito proibido das 17h às 24h e estacionamento proibido das 00h às 24h
------------------ Sábado - 26/10/2019 – Trânsito proibido das 00h às 01 h e das 09h às 24h e estacionamento
proibido das 00h às 24h -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Domingo -27/10/2019 - Trânsito proibido das 00h às 01 h e das 09h às 19h e estacionamento
proibido das 00h às 24h -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Av. 25 de Abril (troço compreendido entre a Praça Brandão de Vasconcelos e a Praça do
Município): --- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6.ª Feira - 25/10/2019 - Trânsito proibido das 21 h às 24h ----------------------------------------------------------------------- Sábado - 26/10/2019 - Trânsito proibido das 00h às 01 h e das 21 h às 24h------------------------------------------------ Domingo - 27/10/2019 - Trânsito proibido das 00h às 01 h e das 15h às 19h ----------------------------------------------- 3. Praça Brandão de Vasconcelos---------------------------------------------------------------------------------------------------- 6.ª Feira - 25/10/2019 - Trânsito proibido das 21h às 24h ------------------------------------------------------------------------ Sábado - 26/10/2019 - Trânsito proibido das 00h às 01 h e das 21 h às 24h------------------------------------------------ Domingo - 27/10/2019 - Trânsito proibido das 00h às 01 h e das 15h às 19h ----------------------------------------------- 4. Rua dos Namorados ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6.ª Feira - 25/10/2019 - Estacionamento proibido das 00h às 24h ------------------------------------------------------------ Sábado - 26/10/2019 - Estacionamento proibido das 00h às 24h -------------------------------------------------------------- Domingo - 27/10/2019 - Estacionamento proibido das 00h às 24h ------------------------------------------------------------- De modo a facilitar a logística do evento, propõe-se ainda o condicionamento do estacionamento
público a sul do Parque Municipal, permitindo-o apenas aos colaboradores do evento com veículos devidamente
identificados e autorizados.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta. ----------------------- 33. DIVERSOS/ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE CAMBRA E AROUCA - PROJETO MASTER
EXPORT – ADIANTAMENTO: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente a carta registada sob o n.º 6.462, em 2 de outubro corrente, da AECA – Associação
Empresarial de Cambra e Arouca, a solicitar que a Câmara adiante 75% da comparticipação de €13.393,91 com
que se comprometeu apoiar o desenvolvimento do projeto Master Export, (a que se refere a deliberação tomada
na reunião de 18 de setembro do ano findo). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, adiantar desde já a
importância de €10.000,00 por conta daquela comparticipação, ficando a Associação com a obrigação de
remeter à Câmara os documentos comprovativos da realização das despesas correspondentes. ---------------------
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------------------ 34. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/ACESSO EM MODOS SUAVES À ESCOLA DA
BOAVISTA – AUTO N.º 8: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o auto de medição de trabalhos número 8, relativo à empreitada em epígrafe, no
valor de €28.666,46 (vinte e oito mil seiscentos e sessenta e seis euros e quarenta e seis cêntimos).--------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. ----------------------------- APROVAÇÃO EM MINUTA: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Finalmente a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar a
presente ata em minuta, nos termos e para os efeitos do consignado nos números 3 e 4, art.º 57.º, da Lei
75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.--------------------------------------------------------------------------- Eram 16 horas e 35 minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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. -------------------------------------------------------------

