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ATA N.º 22/2019
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 05.NOVEMBRO.2019
------------------ Aos cinco dias do mês de novembro de dois mil e dezanove, na freguesia de Rossas, deste
concelho, no Edifício da Sede da Junta de Freguesia respetiva, 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,
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. ---------------------------------------------------------- Faltou o Vereador senhor Albino Jorge Cardoso Gonçalves.-------------------------------------------------------------------- I — PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ---------------------------------------------------------------------------------- A senhora Presidente começou por agradecer à Junta de Freguesia de Rossas a disponibilidade
para receber a presente reunião da Câmara, realizada fora da sede do concelho no âmbito da política de
proximidade que o executivo municipal tem vindo a desenvolver, assim como a presença da senhora Presidente
da Junta na visita realizada na manhã de hoje a vários locais da freguesia, onde a Câmara tomou conhecimento
das necessidades mais prementes da freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ O Vereador senhor Fernando Mendes pediu a palavra para apresentar o seguinte:-------------------------------------- “1. Saneamento ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Muito mais de metade da freguesia de Rossas encontra-se ainda sem cobertura de saneamento,
desde Regadas, Pé de Cruz, bem como Provisende, Saril, Sequeiros, entre outros…, portanto quando está
previsto avançar com o mesmo? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Terreno Sinja ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Qual o ponto de situação do terreno adquirido pela Câmara no fim do anterior mandato no lugar
de Sinja; e já agora gostaríamos de saber qual a sua finalidade e para quando a sua concretização. --------------------------------- 3. Delimitações das Junta de Freguesia de Rossas e Urrô ------------------------------------------------------------------ Gostaria que a Srª Presidente nos informasse qual o ponto de situação relativo às delimitações
das Juntas de Freguesias de Rossas e Urrô, assunto já identificado por um autarca de Rossas na Assembleia
Municipal? ---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Centralidade Freguesia de Rossas ----------------------------------------------------------------------------------------------- Seria importante criar uma centralidade na freguesia de Rossas; neste sentido até já foi feito um
esboço na Câmara para um parque urbano na Zona da Barroca, arranjo urbanístico, que poderia entre outros
responder com estacionamento, espaço publico e de apoio escola, festividades, mobilidade, melhoria de
acessos, fluidez de trânsito, entre outros. Entendemos que importa estudar de forma estruturada esta situação. -

Ata n.º 22/2019
Reunião de 05.11.2019
Pg. 2

------------------ 5. Acessibilidades/Pavimentação em Tropeço ----------------------------------------------------------------------------------- Depois da visita que efetuamos à Freguesia de Tropeço juntamente com autarcas locais, no
sentido de perceber algumas das suas necessidades, levamos à reunião de câmara de 21 de Maio de 2019 o
assunto da reabilitação do arruamento que liga a Capela de S. João ao edifício Escolar. Hoje verificamos com
agrado que a pavimentação do mesmo arruamento está a ser executada no âmbito da empreitada de
“Pavimentação em Tapete em vários Locais do Concelho” mais de 2 anos após o início da sua reabilitação.
Na mesma reunião abordamos o tema da “Rotunda do Carvalhal”, para a qual o Município contribuiu com
“alguns materiais” e cujo projeto à data estava a ser reformulado numa parceria entre o Município e a Junta de
Freguesia. Tropeço e a sua população aguarda assim que esta rotunda seja também uma realidade a breve
prazo. --------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6. Acesso Escola Boavista -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Qual o ponto de situação da obra de acesso à Escola da Boavista? ---------------------------------------------------------- 7. Obras Zona Poente --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tem-se verificado nas zonas de acesso entre a rotunda da Av. 25 de Abril e a rotunda da
Variante, o piso totalmente degradado, sem proteção aos transeuntes, cidadãos misturados com trabalhadores,
entre outras. Portanto urge tomar medidas adequadas para resolver a situação.” ----------------------------------------------------------- O Vereador senhor Vítor Carvalho pediu a palavra para apresentar o seguinte: ------------------------------------------- “1. AMBIENTE/RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD) ---------------------------------------------------- Continuamos a verificar em vários locais do nosso concelho o depósito de resíduos de construção
em zonas, temos vindo a fazer várias propostas no sentido de mitigar essas situações, naturalmente que
sabemos que em primeira instância a responsabilidade cabe aos infratores; no entanto sabemos que o
problema persiste e não podemos “assobiar para o lado”. Urge estudar uma solução de fundo que permita
resolver esta situação; já em tempos fizemos uma proposta que entendemos continua atual e exequível (vide
ata 19/2018), onde resumidamente propunha-mos: --------------------------------------------------------------------------------------------------- a) Criação de dois Ecocentros;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- b) Criação de um serviço de recolha;--------------------------------------------------------------------------------------------------- c) Valorização dos Resíduos;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- d) Promoção de Boas Práticas; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Deixo aqui recente registo, do que falo, dando nota que o problema agudiza-se (Ribeira das
Rocas, estrada Portela/Cando). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. ESPLANADA/CAFETARIA DO PARQUE -----------------------------------------------------------------------
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------------------ Em 06 de Março de 2019, questionamos a Sr.ª Presidente sobre o facto desta infraestrutura, se
encontrar fechada desde Novembro de 2018, nomeadamente para quando a abertura de um novo concurso
para exploração. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Entretanto os meses passaram, a mesma encontrou-se ao total abandono e suscetível a atos de
vandalismo, entre outros, e que recentemente vieram a acontecer com quebras de vidros, casas de banho
destruídas, o que onerou ainda mais o erário publico e acrescer aos custos de empreitada que já ultrapassaram
os 400.000,00€. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ao contrário de que muitas vezes somos acusados, e na procura de solução enviamos para
contacto com a Sr.ª Presidente um possível interessado para exploração da referida explanada/cafetaria;
efetivamente e até ao momento não abriu concurso, pelo que para além do município não ter receitas, continua
a ter prejuízos na manutenção da mesma. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para quando a abertura do concurso? ------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Transportes Públicos ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Na passada reunião de 22 de Outubro solicitei à Sr.ª Presidente que 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. Nesse sentido gostaria de saber se já possui esses dados, ou quando está em
condições de os fornecer. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4. Floresta/Corredor Ecológico ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Arouca em 2016 foi fustigada por um incêndio de grandes dimensões, com 170 km² de área
ardida (62% da área florestal) e com um prejuízo estimado no valor de 120 milhões de Euros. Depois desse
facto, foi anunciado como grande medida a criação do corredor ecológico que consiste na substituição das
árvores existentes por árvores autóctones (castanheiros, carvalhos e cerejeiras, medronheiros e sobreiros num
total previsto de 3.200 árvores) numa extensão de 12 quilómetros e numa largura de 10 metros para cada lado
da Estrada Regional 326-1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Atualmente verificamos que os painéis publicitários do projeto foram retirados e passados mais de
2 anos, assiste-se a uma execução desta medida numa percentagem irrisória de apenas cerca de 8% do
anunciado, onde já foram gastos naturalmente algumas dezenas de milhares de euros. -------------------------------------------------- a) A retirada dos painéis publicitários significa que o projeto acabou?-------------------------------------------------------- b) A retirada dos painéis publicitários significa que o Município assumiu como má, ou pouco
relevante esta medida, deixando cair por terra este projeto? --------------------------------------------------------------------------------------- c) A retirada dos painéis publicitários significa apenas que o Município tem “vergonha” da taxa de
execução deste projeto?---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ d) Os painéis publicitários foram roubados, ou a sua estrutura foi aproveitada para outros fins?---------------------- Gostaríamos que nos informasse acerca, quer da inexistência dos painéis, quer dos custos até à
data, quer do andamento deste projeto tantas vezes apaixonadamente defendido onde se gastaram recursos,
nomeadamente publicitários cujo resultado final se traduz em muito pouco. ------------------------------------------------------------------- Talvez fosse melhor ideia, embora duma estrada nacional se trate, ter gastado os recursos no
alargamento da estrada (corte dos taludes e curvas) e consequentemente o aumento dos limites das margens;
desta forma poder-se-ia aumentar distância entre as copas das árvores e melhorar as acessibilidades e
segurança, pois trata-se de uma estrada com fluxo elevados aos passadiços e habitantes das freguesias de
Alvarenga e Canelas e Espiunca. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Acesso à Documentação ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A 03 Abril de 2018 fizemos uma proposta no sentido de nos ser possível fornecer via digital a
documentação antes das reuniões de câmara; foi-nos dito que iria ser estudada esta situação. Entretanto foinos comunicado, que “Por ordem da senhora Presidente não se procede ao envio dos ficheiros digitalizados dos
assuntos agendados, continuando a consulta dos assuntos a proceder-se do modo que tem vindo a ser feita até
que seja criada uma plataforma que permita a sua consulta eletrónica sem colocar em causa a segurança da
proteção de dados”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Entretanto a plataforma foi criada, oportunamente demos contributos, a mesma encontra-se em
funcionamento e até agora continuamos na mesma. Portanto, gostaríamos que a Sr.ª Presidente nos informe
quando é que esta funcionalidade está ativa.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Vereador senhor Pedro Vieira pediu também a palavra para: --------------------------------------------------------------- 1. Perguntar se vai convocar alguma reunião com os partidos da oposição para discutir o
Orçamento para 2020 e as Grandes Opções do Plano para o quadriénio 2020/2030 à semelhança do que fazem
outras autarquias, referindo que julga que tinha todo o interesse a realização dessa reunião. -------------------------------------------- 2. Dizer que recebeu um e-mail de um jornal local para conhecer a sua posição sobre os
processos judiciais que que envolvem a autarquia e os seus autarcas relativamente ao Turismo Porto/Norte –
Lojas interativas e sobre a empreitada de ligação entre o lugar de Quintela e Chão-de-Ave, onde alegadamente
a obra foi realizada e o ajuste direto realizado passados dois meses. --------------------------------------------------------------------------- Mesmo tendo em conta que algum destes processos possam estar abrangidos pelo segredo de
justiça, mas dentro daquilo que é possível saber sobre esta matéria, disse que gostaria que a Sr.ª Presidente o
informasse do que for possível dizer sobre eles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- A propósito das questões suscitadas pelo Vereador senhor Fernando Mendes, a senhora
Presidente referiu que: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ 1. Está a decorrer uma intervenção, a cargo da Águas do Norte, que irá ampliar a rede de
saneamento em Rossas, obra que espera ver concluída o mais tardar até ao final do ano em curso;---------------------------------- 2. Está a ser desenvolvido o projeto para o terreno já adquirido, que será apresentado à Câmara
assim que se encontrar concluído; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3. O processo de delimitação das freguesias deve ter início com a discussão entre os órgãos
representativos de cada uma, estando a Câmara disponível para prestar o apoio que se venha a julgar
necessário à obtenção do consenso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Não tem conhecimento de qualquer projeto para criação de uma centralidade em Rossas.
Disse ainda que o terreno necessário está já identificado, estando a ser estudadas algumas opções em
articulação com a Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. A pavimentação estava prevista e foi executada, como sempre acontece, quando tinha de ser e
quando os procedimentos administrativos o permitiram. -------------------------------------------------------------------------------------------- Quanto à rotunda, referiu que, como já disse em momento anterior, a sua construção esta
dependente da aquisição do terreno necessário, o que ainda não foi possível uma vez que o seu proprietário se
mostra indisponível para o ceder. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6. Como é do conhecimento da Câmara, foi verificada a necessidade de execução de trabalhos
imprevistos e imprevisíveis, o que originou um atraso na conclusão da empreitada. -------------------------------------------------------- 7. As condições climatéricas adversas dos últimos dias têm prejudicado a forma como pessoas e
veículos têm podido circular. Não obstante, já ordenou aos serviços para que, junto do empreiteiro, diligenciem
para que este melhore as condições atuais, na medida do que é possível tendo em conta a execução dos
trabalhos. ----- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Na sequência da intervenção do Vereador senhor Vítor Carvalho, a senhora Presidente referiu
que: ------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. O prolema resultante da deposição clandestina de resíduos não é de fácil resolução, estando a
Câmara a trabalhar, em parceria com a Área Metropolitana do Porto, em um projeto para a criação de um
ecocentro na Zona Industrial de Arouca para a recolha de resíduos provenientes de obras de construção civil.
Disse ainda que, mesmo nas condições de que dispõe atualmente, a Câmara tem estado a aceitar a deposição
nas suas instalações de resíduos, mesmo daqueles que não tem obrigação de receber;-------------------------------------------------- 2. Os serviços estão a elaborar o caderno de encargos que há de servir de base ao concurso que
se pretende abrir para a cessão da exploração daquele espaço. --------------------------------------------------------------------------------- 3. A informação pretendida tem de ser fornecida pela Área Metropolitana do Porto, entidade a
quem já foi solicitada; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ 4. Gostaria muito de poder dizer que o corredor ecológico está executado a 100%, mas para isso
ser possível será necessário que a totalidade dos proprietários dos terrenos confinantes com a estrada
autorizem que a Câmara proceda à plantação das árvores, o que, infelizmente, não tem sido conseguido. Os
cartazes foram retirados por que estavam deteriorados em razão da exposição aos fatores meteorológicos.------------------------ 5. Logo que seja possível disponibilizar o acesso remoto aos documentos dos assuntos incluídos
na ordem do dia, isso será feito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Na sequência da intervenção do Vereador senhor Pedro Vieira, a senhora Presidente referiu que:------------------ 1. As propostas de GOP e de Orçamento já estão a ser elaboradas com algum atraso em relação
ao que está legalmente determinado, pelo que realizar mais diligências nesse âmbito iria agravar esse atraso.
Por outro lado, tendo sido concedido um prazo maior para que os partidos da oposição se pronunciem sobre as
propostas, no âmbito do estatuto do direito da oposição, não pensa realizar as reuniões referidas. ------------------------------------ 2. São dois processos que estão a decorrer, tendo o executivo a convicção de que, na parte que
lhe diz respeito, foram cumpridas todas as normas legais a que estava obrigada no caso da instalação das lojas
de turismo. Quanto à empreitada, o processo teve, ao que parece, origem numa denúncia, não conhecendo
qualquer pormenor relacionado com ele.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II — PERÍODO DA ORDEM DO DIA: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 01. ATA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a ata n.º 21/2019, relativa à reunião ordinária de 22 de
outubro findo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Achada conforme, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprová-la- ------------------ 02. JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nada a registar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: ----------------------------------------------- Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 209, do dia de ontem, que apresenta um
saldo em disponibilidades no valor global de €5.026.372,03 (cinco milhões e vinte e seis mil trezentos e setenta
e dois euros e três cêntimos), correspondente a operações orçamentais e não orçamentais, nos valores de,
respetivamente, €4.448.698,65 (quatro milhões quatrocentos e quarenta e oito mil seiscentos e noventa e oito
euros e sessenta e cinco cêntimos) e €577.673,38 (quinhentos e setenta e sete mil seiscentos e setenta e três
euros e trinta e oito euros).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/GRANDES OPÇÕES DO PLANO – 20.ª ALTERAÇÃO: -------
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------------------ Foi presente à consideração da Câmara a 20.ª alteração às Grandes Opções do Plano para o ano
em curso, instruída com o mapa discriminativo dos projetos/ações a alterar, da qual resulta a diminuição da
dotação global definida no valor de €6.500,00 (seis mil e quinhentos euros), documento que se dá aqui como
reproduzido e a fazer parte integrante desta ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com os votos contra dos
Vereadores senhores Fernando Mendes e Vítor Carvalho e a abstenção do Vereador senhor Pedro Vieira,
aprovar o documento que antecede. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ORÇAMENTO – 20.ª ALTERAÇÃO: ------------------------------------------------- Foi presente a 20.ª alteração ao Orçamento para o ano em curso, acompanhada dos mapas de
discriminação respetivos, em que são reforçadas várias rubricas com o valor global de €79.500,00 (setenta e
nove mil e quinhentos euros), documento que se dá aqui como reproduzido e a fazer parte integrante desta ata.
------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com o voto contra dos Vereadores
senhores Fernando Mendes e Vítor Carvalho e a abstenção do Vereador senhor Pedro Vieira, aprovar aquela
alteração. ----- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Os Vereadores senhores Fernando Mendes e Vítor Carvalho justificaram o seu voto, nesta e na
deliberação que antecede, com a seguinte declaração: --------------------------------------------------------------------------------------------- “Nós, Fernando Mendes e Vítor Carvalho, votamos contra, pois em 2018 na rubrica de Natal de
Luz -Ornamentação e outros serviços gastou 15.000,00€ que por si só entendemos que é um esbanjar de
recursos financeiros e este ano prepara-se para gastar 25.000,00€. “ -------------------------------------------------------------------------- 06. ENSINO BÁSICO/REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA
ESCOLA BÁSICA DE AROUCA (CENTRO ESCOLAR EB 2/3 DE AROUCA – REVISÃO DE PREÇOS: --------------------------- Foram presentes à consideração da Câmara os cálculos da primeira revisão de preços provisória,
elaborados pela DPO, relativos à empreitada em epígrafe, de que resulta o valor de €39.990,67 (trinta e nove
mil novecentos e noventa euros e sessenta e sete cêntimos) a favor da adjudicatária.----------------------------------------------------- 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, sem a presença daquele membro, decorrida votação nominal e por
unanimidade, aprovar aquela revisão de preços. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 07. DESPORTO E TEMPOS LIVRES/UTILIZAÇÃO DO CAMPO DE TREINOS DO COMPLEXO
DESPORTIVO DE AROUCA – PREÇO: -----------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ Foi presente à consideração da Câmara a proposta da DDS para que seja fixado o preço a cobrar
pela utilização do campo de treinos do complexo desportivo 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 proposta. ----------------------- 08. ENSINO BÁSICO/PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE
REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO – PROTOCOLO: ----------------------------------- Foram presentes à consideração da Câmara as minutas dos protocolos a celebrar entre o
Município e 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 dos Alunos das Escolas n.º 1 e 2 do Casal de Mansores e
Pré-Escola, visando o “estabelecimento dos termos e condições em que as duas partes se comprometem a
garantir o fornecimento de refeições escolares aos alunos” dos estabelecimentos escolares da área de
influência de cada uma daquelas associações, documentos que se dão aqui como reproduzidas e a fazer parte
integrante desta ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquelas minutas. ----------------------- 09. URBANIZAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA ZONA POENTE DA VILA DE
AROUCA – FASE 2, ZONA 1 E ZONA 3 – PROJETO DE EXECUÇÃO: ---------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o projeto de execução relativo à Requalificação
Urbanística da Zona Poente da Vila de Arouca – fase 2, zona 1 e zona 3. --------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com as abstenções dos
Vereadores senhores Fernando Mendes, Vítor Carvalho e Pedro Vieira, aprovar aquele projeto. --------------------------------------- Os Vereadores senhores Fernando Mendes e Vítor Carvalho justificaram o seu voto com a
seguinte declaração: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Nós, Fernando Mendes e Vítor Carvalho, abstemo-nos, pois temos sido críticos na execução
desta obra que para além de ser no imediato desnecessária vem destruir uma outra obra financiada realizada
há pouco mais de dez anos, gastando mais recursos, quando existem tantas outras prioridades.”-------------------------------------- 10. DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL/LOTEAMENTO INDUSTRIAL DE S. DOMINGOS EMÍLIO AGUIAR CONSTRUÇÕES, LD.ª – PRORROGAÇÃO DE PRAZO:------------------------------------------------------------------- Foi presente a carta registada sob o n.º 6.840, em 15 de outubro findo, de Emílio Aguiar
Construções, Ld.ª, que adquiriu ao Município os lotes 7 e 8 do loteamento de S. Domingos, a solicitar a
prorrogação em seis meses do prazo para apresentação da comunicação prévia devidamente instruída, das
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obras de edificação que ali pretende realizar, e a que se refere a alínea d), n.º 1, art.º 6.º, do Regulamento de
venda respetivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Face à informação da DAU, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
deferir o pedido.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11. TURISMO/AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADORES NOS PASSADIÇOS DO
PAIVA – NÃO ADJUDICAÇÃO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o relatório final elaborado pelo júri que conduziu os
procedimentos referentes ao concurso público tendo em vista a adjudicação da aquisição de serviços em
epígrafe, onde se conclui que não foi recebida qualquer proposta que reunisse todos os requisitos
indispensáveis à sua admissão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face às conclusões do júri referido e ao disposto na alínea b), n.º 1, art.º 79.º do Código dos
Contratos Públicos, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, não adjudicar aquela
empreitada. -- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12. REDE VIÁRIA/CONSTRUÇÃO DA ROTUNDA E AVENIDA DE ACESSO A BELECE - 1.ª
FASE – 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 aquele plano. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13. LICENCIAMENTO DE OBRAS/ANA CLÁUDIA NEVES AGUIAR, (CUMIEIRA, ROSSAS): --------------------- Foi presente à consideração da Câmara o requerimento registado sob o n.º 4.901, em 26 de julho
último, de Ana Cláudia Neves Aguiar, residente em Boavista, Santa Eulália, a solicitar o licenciamento para
construir uma habitação em terreno sito no lugar de Cumieira, freguesia de Rossas.------------------------------------------------------- Sobre o pedido a DAU informa, no essencial, que:--------------------------------------------------------------------------------- A proposta contempla a construção de edifício com cave, rés-do-chão e andar, apresentando-se a
cave, no alçado principal, com o piso completamente visível, em violação do disposto na alínea b), n.º 2, art.º
44.º do regulamento do Plano Diretor Municipal; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ao deixar o piso da cave totalmente à vista, a proposta apresentada não garante uma correta
inserção urbanística e paisagística da nova construção no terreno, da mesma forma que as habitações
existentes na imediata contiguidade, não contribuindo para a dignificação e valorização estética do conjunto
edificado, violando o disposto no n.º 1, art.º 18.º, do regulamento do Plano Diretor Municipal (PDM) e do
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disposto no art.º 121.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 38.382
de 7 de agosto de 1951; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O processo não está instruído com documento comprovativo de que o terreno onde se pretende
instalar a habitação é servido pela rede de abastecimento público de água e pela rede de drenagem de esgotos,
não estando por isso garantido o cumprimento do disposto no n.º 1, art.º 19.º, do regulamento do PDM. ----------------------------- Face àquela informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
indeferir o pedido, nos termos do disposto na alínea a), n.º 1, art.º 24.º, do Decreto-Lei número 555/99, de 16 de
Dezembro, na atual redação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14. LICENCIAMENTO DE OBRAS/EKOLOGIS, LD.ª, (PARADINHA, ALVARENGA): --------------------------------- Foi presente o requerimento registado sob o n.º 467/DAU, em 29 de março de 2018, de Ekológis,
Ld.ª, com sede na Quinta do Areal, freguesia de Santa Eulália, deste concelho, a solicitar o licenciamento para a
construção de um aldeamento turístico em terreno sito no lugar de Paradinha, freguesia de Alvarenga. ------------------------------ Face à informação da DAU, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com as
abstenções dos Vereadores senhores Fernando Mendes e Vítor Carvalho, indeferir o pedido, nos termos da
alínea a), n.º 1, art.º 24.º, do Decreto-Lei número 555/99, de 16 de Dezembro, na atual redação, já que não
obteve parecer favorável do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, violando o Decreto-Lei n.º
156-A/2013, de 8 de novembro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15. DIVERSOS/ANTÓNIO FERREIRA DUARTE – DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE: ----------------------- Foi presente o requerimento registado sob o n.º 4.918, em 29 de julho último, de António Ferreira
Duarte, residente em Fuste, Moldes, a solicitar que lhe seja declarada a compatibilidade com o uso industrial da
sua habitação, sita no referido lugar, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea b), n.º 3, art.º 18.º, do
Decreto-Lei n.º 73/2015, de 11 de Maio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face à informação da DAU, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
deferir o pedido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16. DIVERSOS/ATRIBUIÇÃO DE TOPONÍMIA NA FREGUESIA DE ESCARIZ – 2.ª
ALTERAÇÃO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara uma proposta da DPO, que se dá aqui como reproduzida
e a fazer parte integrante desta ata, para atribuição de topónimos a vários arruamentos da freguesia de Escariz.
------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta. ----------------------- 17. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/CONSTRUÇÃO DA PONTE PEDONAL SUSPENSA
SOBRE O RIO PAIVA – AUTO N.º 20: -------------------------------------------------------------------------------------------------
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Câm ar a M un ic ip al

___________________________________

------------------ Foi presente à consideração da Câmara o auto de medição de trabalhos número 20, relativo à
empreitada em epígrafe, no valor de €77.654,21 (setenta e sete mil seiscentos e cinquenta e quatro euros e
vinte e um cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. ----------------------------- 18. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/REABILITAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO
BAIRRO SOCIAL DE PADE – AUTO N.º 1: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Foi presente à consideração da Câmara, o auto de medição de trabalhos número 1, relativo à
empreitada em epígrafe, no valor de 15.328,00 (quinze mil trezentos e vinte e oito euros). ----------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. ----------------------------- 19. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA ZONA
POENTE DA VILA DE AROUCA – AUTOS N.º 34, 35 E 36: -------------------------------------------------------------------------------------- Foram presentes à consideração da Câmara os autos de medição de trabalhos números 34, 35 e
36, relativos à empreitada em epígrafe, nos valores de, respetivamente, €87.677,60 (oitenta e sete mil
seiscentos e setenta e sete euros e sessenta cêntimos, €2.243,00 (dois mil duzentos e quarenta e três euros) e
€1.880,00 (mil oitocentos e oitenta euros). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aqueles autos. -------------------------- 20. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/ACESSO EM MODOS SUAVES À ESCOLA DA
BOAVISTA – AUTOS N.º 9 E 10: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foram presentes os autos de medição de trabalhos números 9 e 10, relativos à empreitada em
epígrafe, nos valores de, respetivamente, €56.945,17 (cinquenta e seis mil novecentos e quarenta e cinco euros
e dezassete cêntimos) e €15.225,00 (quinze mil duzentos e vinte e cinco euros). ----------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aqueles autos. -------------------------- 21. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS
INSTALAÇÕES DA ESCOLA BÁSICA DE AROUCA (CENTRO ESCOLAR EB 2/3 DE AROUCA – AUTO N.º
16: -------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o auto de medição de trabalhos número 16, relativo à
empreitada em epígrafe, no valor de €332.949,83 (trezentos e trinta e dois mil novecentos e quarenta e nove
euros e oitenta e três cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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. ---------------------------------------------------------------------------------
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------------------ Declarado o impedimento, a Câmara deliberou, sem a presença daquele membro, decorrida
votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. ------------------------------------------------------------------------------------------ III — INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: -------------------------------------------------------------------------------------------------- Nada a registar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ APROVAÇÃO EM MINUTA: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Finalmente a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar a
presente ata em minuta, nos termos e para os efeitos do consignado nos números 3 e 4, art.º 57.º, da Lei
75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. --------------------------------------------------------------------------- Eram 16 horas e 15 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. -------------------------------------------------------------

