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ATA N.º 03/2020
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 04.FEVEREIRO.2020
------------------ Aos quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, 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: ---------------------------------------------------------------------------------- O Vereador senhor Fernando Mendes pediu a palavra para apresentar o seguinte:-------------------------------------- 1. Infraestruturas Desportivas/Estádio Municipal ------------------------------------------------------------------------------ Tendo-se concluído a empreitada para a execução de um campo de futebol, junto ao complexo
desportivo municipal, que foi apontado, pelo anterior executivo, como campo de treinos para a equipa sénior do
futebol clube de Arouca, deixa de ser necessário estes treinarem junto ao topo sul do estádio. ----------------------------------------- Assim, vimos questionar o executivo no sentido de saber para quando se avançará com a
conclusão da pista de atletismo que sabemos não poder acolher provas oficiais, mas que seria de extrema
utilidade para o treino e pratica desportiva dos atletas locais que não têm outro local de treino no concelho. Para
além da pista até propomos que se execute outros postos para a prática do atletismo tal como o salto em
comprimento (lembramos que temos um campeão nacional na modalidade), lançamento do peso, etc. ------------------------------ Queremos acrescentar que desta forma o estádio municipal poderia acolher outras praticas
desportivas que não exclusivamente um jogo de futebol de 15 em 15 dias. No fundo tal como o nome indica
trata-se de um estádio municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Saneamento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Andamos há mais de dois meses a solicitar o plano onde é que as Águas do Norte estão ou vão
intervir. Efetivamente, não entendemos tanta dificuldade ou quais os constrangimentos no fornecimento do
mesmo.-------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Infraestruturas Viárias/EN ER 326-1-Arouca/Alvarenga ------------------------------------------------------------------- Embora sabendo que se trata de uma estrada regional, entendo que seria importante que a
Autarquia diligenciasse e acautelasse junto das entidades responsáveis sobre a urgência de intervenção nesse
troço nomeadamente do alargamento de curvas, taludes, entre outros… melhorando as condições de
segurança e acessos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ Lembramos que foram vários os acidentes mortais aí ocorridos, mesmo recentemente e muitos
outros menos graves; importa criar as condições no sentido de os mitigar. Sobre isso ainda no passado dia 30
de janeiro se verificou um acidente com capotamento na proximidade de “Santa Luzia”. -------------------------------------------------- Certamente que com o aumento do fluxo de viaturas nesta via tornará ainda mais provável a
existência acidentes.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Seguidamente o Vereador senhor Vítor Carvalho tomou a palavra para também apresentar o
seguinte: ----- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “1. Equipamentos desportivos --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Constatamos que diversos polidesportivos estão em condições deploráveis que até chegam a
impossibilitar a prática desportiva nos mesmos. Como exemplo juntamos fotos dos polidesportivos de Moldes e
de Ponte de Telhe. De facto e como muito se vaticina, é fácil construir os equipamentos mas depois a sua
manutenção é muito mais difícil.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sendo Arouca um concelho que até se apresenta como um “município inspirador na aplicação
dos fundos da união europeia” não pode deixar que isto aconteça. Portanto esperamos que brevemente se olhe
para estes entre outros equipamentos e que se volte a dar a dignidade que o merecem. Mais, deve acautelar
que não se ande a construir infraestruturas, simplesmente porque existem fundos comunitários. Os mesmos
não financiam as manutenções e conservações sendo estes custos financiados pelos munícipes. ------------------------------------- 2. Transportes Públicos ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O encerramento do ano de 2019 foi há mais de um mês; já solicitamos por várias vezes um
relatório dos resultados/ avaliação da eficácia da implementação da medida do “Passe Único” no Município de
Arouca desde a sua entrada em vigor.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Entretanto até ao momento não obtivemos qualquer elemento, pelo que reiteremos novamente o
pedido, ou será necessário fazer um requerimento à Área Metropolitana do Porto para obtenção do mesmo? ---------------------- 3. Ponte de Telhe/ Ponte sobre o Rio Paivô --------------------------------------------------------------------------------------- No passado dia 02.01 na reunião de Covelo Paivó, esqueci-me de referir relativamente a esta
infraestrutura, mas têm sido vários os constrangimentos, nomeadamente estrangulamento da ponte, pondo em
causa situações de segurança e passagem de viaturas de maior porte. Neste sentido seria necessário e
pertinente proceder à sua melhoria com as necessárias intervenções e soluções técnicas.” ---------------------------------------------- Na sequência da intervenção do Vereador senhor Fernando Mendes, a senhora Presidente
referiu: -------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ 1. Que o campo de treinos foi construído para dar apoio ao complexo desportivo e não para ser
utilizado apenas pelo Futebol Clube de Arouca, entidade que o poderá também usar mediante o pagamento dos
preços recentemente fixados por esta Câmara.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- No ensejo, disse ainda que está a ser estudada a possibilidade de criar algumas infraestruturas
no recinto da E. B. 2,3 de Arouca que permitam a prática de atletismo. ------------------------------------------------------------------------ 2. Como referiu já na reunião de 7 de janeiro, a empresa tem prevista a realização de um
investimento no concelho de cerca €300.000,00, no âmbito de uma candidatura apresentada aos fundos
europeus, prevendo-se o alargamento da rede de saneamento nas freguesias de Mansores, Urrô, Burgo e
Santa Eulália. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Disse ainda que, em todo o caso, vai ordenar que os serviços elaborem uma relação dos troços
cuja construção se prevê. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3. Que a Câmara tem sistematicamente chamado a atenção da Infraestruturas de Portugal para a
necessidade de conservação das vias de comunicação de que é responsável, entre elas a E. R. 326-1, e que
vai dar nota àquela empresa da preocupação agora manifestada. ------------------------------------------------------------------------------- A propósito do que foi suscitado pelo Vereador senhor Vítor Carvalho, a senhora Presidente
disse: ---------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Que alguns dos equipamentos construídos não têm utilização, razão pela qual a sua
degradação se acentua, e que aqueles que têm uma utilização regular são objeto de verificação anual por parte
de uma entidade externa contratada pelo Município; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Que lhe é dito pelos responsáveis da Área Metropolitana do Porto que não é fácil isolar os
dados referentes aos utilizadores dos transportes públicos residente no Município dos demais utilizadores, e
que logo que aquela entidade disponibilize os elementos pretendidos os dará a conhecer à Câmara. --------------------------------- 3. Que regista a sugestão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II — PERÍODO DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 01. ATA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a ata n.º 02/2020, relativa à reunião ordinária realizada
em 21 de janeiro 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: ------------------------------
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------------------ Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 23, do dia de ontem, que apresenta um
saldo em disponibilidades no valor global de €5.377.776,91 (cinco milhões trezentos e setenta e sete mil
setecentos e setenta e seis euros e noventa e um cêntimos), correspondente a operações orçamentais e não
orçamentais, nos valores de, respetivamente, €4.774.411,68 (quatro milhões setecentos e setenta e quatro mil
quatrocentos e onze euros e sessenta e oito cêntimos) e €603.365,23 (seiscentos e três mil trezentos e
sessenta e cinco euros e vinte e três cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/GRANDES OPÇÕES DO PLANO – 3.ª ALTERAÇÃO:-------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a 3.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 dedução na
dotação global definida no valor de €27.000,00 (vinte e sete mil euros), documento que se dá aqui como
reproduzido e a fazer parte integrante desta ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com as abstenções dos
Vereadores senhores Fernando Mendes, Vítor Carvalho e Pedro Vieira, aprovar aquela alteração. ------------------------------------ 05. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ORÇAMENTO – 3.ª ALTERAÇÃO: --------------------------------------------------- Foi presente a 3.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 €82.200,00 (oitenta e
dois mil e duzentos euros), documento que se dá aqui como reproduzido e a fazer parte integrante desta ata. --------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com as abstenções dos
Vereadores senhores Fernando Mendes, Vítor Carvalho e Pedro Vieira, aprovar o documento que antecede. ---------------------- 06. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ORÇAMENTO PARTICIPATIVO – DETERMINAÇÃO DO
MONTANTE MÁXIMO POR PROJETO – CALENDARIZAÇÃO: --------------------------------------------------------------------------------- Pela DDS foi presente a seguinte proposta: ------------------------------------------------------------------------------------------ “Na prossecução da estratégia definida pelo atual Executivo para o mandato em curso, urge a
necessidade de se executar Orçamento Participativo de Arouca. Pretende-se, através da implementação do
mesmo, contribuir para o exercício de uma participação informada, ativa e responsável dos cidadãos nos
processos de governação local garantindo, assim, a intervenção dos mesmos na decisão de afetação dos
recursos existentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Recorde-se que o Orçamento Participativo de Arouca é um processo de carácter deliberativo,
mediante o qual os cidadãos podem apresentar propostas e determinar, através de votação pública, os projetos
vencedores, cujos montantes se enquadrem no valor anualmente definido pela autarquia. ------------------------------
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------------------ Neste seguimento e de acordo com o estipulado no artigo 5.º do Regulamento do Orçamento
Participativo de Arouca, publicado no Diário da República n.º 63/2019, de 29 de março de 2019, 2- série, cabe
também à Câmara Municipal de Arouca deliberar anualmente sobre o valor máximo que cada projeto poderá ter
para ser considerado elegível no âmbito do Orçamento Participativo. --------------------------------------------------------------------------- Nestes termos, propõe-se ao Executivo Municipal que aprove uma das opções apresentadas
abaixo:--------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A) A divisão, em valor igual, da verba reservada em GOP para o ano 2021, 50.000€, no caso em
quatro partes iguais (três não permite um valor exatamente igual por projeto), de forma a que o montante
máximo por projeto seja de € 12.500,00 (IVA incluído), possibilitando a execução de pelo menos 4 projetos. ----------------------- B) O reforço da GOP 2021 para € 60.000,00, por forma a permitir que sejam elegíveis projetos
cuja execução vá até € 20.000,00 (IVA incluído). Esta opção tem a vantagem de serem excluídos menos
projetos em sede de análise técnica, na medida em que viabilizará montantes de valor superior aos propostos
na opção A. Permite ainda projetos de maior impacto na comunidade e uma gestão mais adequada das
expetativas dos participantes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Importa ainda, no cumprimento do artigo 11.º do Regulamento do Orçamento Participativo de
Arouca, que o Executivo desta Câmara delibere sobre o Calendário do processo. ---------------------------------------------------------- Para o efeito e em conformidade com as fases definidas, no ponto 1 do artigo 11.º, para o ciclo de
definição orçamental, que corresponde ao ano civil de 2020, propomos a seguinte calendarização: ----------------------------------- a) Preparação do processo - fevereiro a março ------------------------------------------------------------------------------------- b) Recolha de Propostas - abril a maio ------------------------------------------------------------------------------------------------ c) Análise Técnica dos Projetos - maio a agosto ------------------------------------------------------------------------------------ d) Votação Pública – setembro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- e) Aprovação do Orçamento - outubro a novembro -------------------------------------------------------------------------------- Face ao exposto e de modo a que o processo seja implementado, os prazos definidos e as
decisões tomadas a tempo de poderem ser consideradas no Orçamento do Município para 2021, propõe-se que
a Câmara Municipal de Arouca determine o seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1. O montante máximo por projeto - Opção A ou B.-------------------------------------------------------------------------------- 2. O calendário do OPA acima proposto.” -------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, fixar o montante máximo por
projeto sugerido na opção A e aprovar o calendário do OPA acima proposto. ---------------------------------------------------------------- 07. ENSINO BÁSICO/CENTRO DE ARQUEOLOGIA DE AROUCA – CEDÊNCIA DE ESCOLA: --
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------------------ Foi presente a carta registada sob o n.º 945, em 23 de janeiro findo, do Centro de Arqueologia de
Arouca, a solicitar a cedência do edifício onde funcionou a Escola Básica de Mealha, freguesia de Canelas e
Espiunca, para uso da associação, nomeadamente “para depósito de espólio arqueológico proveniente de
trabalhos realizados no Concelho”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, ceder aquele edifício para os
fins pretendidos, em regime de comodato, pelo prazo de dois anos, renovável automaticamente por iguais
períodos, e nas demais condições que venham a ser estabelecidas no respetivo contrato, entre as quais deverá
constar que, com a ocupação daquele edifício, o Centro de Arqueologia desocupará as instalações que utiliza
atualmente no Mosteiro de Arouca. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 08. ENSINO BÁSICO/REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA
ESCOLA BÁSICA DE AROUCA (CENTRO ESCOLAR 2/3 DE AROUCA) – ESPELHOS – ERRO DE
PROJETO: -- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara uma informação da DPO a dar conta que a adjudicatária
da empreitada em epígrafe informou que não existem no mercado espelhos com espessura superior a 6 mm,
pelo que se torna impossível aplicar os espelhos previstos no projeto para as instalações sanitárias (7 mm) e
para a sala de dança (10 mm), razão pela qual se propõe “a alteração dos trabalhos constantes nos artigos
1.8.1.18 e 1.11.1.32 da descrição dos trabalhos, de modo que onde consta espelhos de 10 mm e de 7 mm de
espessura, respetivamente, passe a constar espelho de 6 mm de espessura”. --------------------------------------------------------------- Aquando da apresentação deste assunto, o Vereador senhor Fernando Mendes informou a
senhora Presidente que, por nele ter interesse enquanto sócio da adjudicatária, deve ser declarado impedido de
participar na sua discussão e votação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face àquela informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, sem
a presença daquele membro, autorizar a alteração dos trabalhos nos termos propostos. -------------------------------------------------- 09. ENSINO BÁSICO/REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA
ESCOLA BÁSICA DE AROUCA (CENTRO ESCOLAR 2/3 DE AROUCA) – CORTICITE: ----------------------------------------------- Por deliberação tomada na reunião de 6 de agosto do ano findo, a Câmara autorizou a redução
para 8 mm da espessura da corticite prevista no projeto da empreitada em epígrafe, deduzindo o valor
correspondente à respetiva menos valia, no valor de €1.115,70 (mil cento e quinze euros e setenta cêntimos). -------------------- Vem agora a DPO dar conta, pela informação n.º 1.528, que após a medição de todos os
trabalhos realizados (1.644,16 m²) se verifica que a menos valia decorrente da alteração da espessura da
corticite ascende a €986,50 (novecentos e oitenta e seis euros e cinquenta cêntimos). -----------------------------------
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------------------ Informam ainda aqueles serviços que o sistema informático em uso na autarquia não permite
fazer autos de medição com redução do preço unitário, pelo que só por redução proporcional da quantidade de
trabalhos se poderá alcançar o valor resultante da referida menos valia, propondo, em sequência, a alteração
do artigo 1.8.1.15 da descrição dos trabalhos de modo a que onde consta a corticite com 10 mm passe a
constar corticite de 8 mm de espessura, resultando daqui a menos valia no referido valor de €986,50, e que,
posteriormente, se consignará em medição apenas o número de metros necessário ao pagamento dos
trabalhos no valor que resulta da alteração aprovada, independentemente da quantidade efetivamente
realizada. ----- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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, sem a presença daquele membro e face àquela
informação, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar a alteração dos referidos trabalhos nos
termos propostos, retificando o valor da menos valia fixada na referida deliberação de 6 de agosto do ano findo.
------------------ 10. CULTURA/AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA OFERTA: --------------------------------------------------------------------- Pela DDS foram presentes as seguintes propostas: ------------------------------------------------------------------------------- 1. “No seguimento de várias apresentações de livros e de documentos multimédia de autores
locais, que ocorreram no ano transato, e por considerar que estes devem constar no fundo bibliográfico das
bibliotecas escolares que servem o 2.º, 3.º CEB e Ensino Secundário de ambos os agrupamentos de escolas,
bem como de outras instituições congéneres com protocolos de utilização pela comunidade local, por serem
documentos destinados a leitores adultos (destacamos, a título de exemplo as seguintes bibliotecas escolares:
Chave, Alvarenga e Burgo), sou a propor a aquisição de exemplares para oferta àquelas instituições, conforme
tabela abaixo: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Título livro/

Autor

documento

Preço un.

PVP

N.º ex

Total

Fornecedor

10,60€

20

212,00€

Lugar da Palavra

s/ IVA

Livro de poesia

Dilma

“Das entranhas

Quaresma

10,00€

Editora,Unip. Lda,

da serra ao alto

NIF 508 696 020

dos céus”
Conto infanto-

Maria de

11,32€

12,00€

20

240,00€

Lugar da Palavra

juvenil “A magia

Lurdes

Editora, Unip. Lda,

da cidade do

Duarte

NIF 508 696 020
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arco-íris”
Cd
“Viagem

música Inês Vilela

10,00€

12,30€

20

246,00€

Autor

5,00€

6,15€

20

123,00€

Autor

pelo

Fado”
Cd música “O Simão
fado

nasceu Oliveira

comigo”
------------------ 2. “Como tem conhecimento, há já alguns anos que o Município de Arouca, através da Biblioteca
Municipal, comemora o Dia Internacional do Livro Infantil, através do projeto “Crescer a Ler”, no seguimento do
anterior projeto “O meu brinquedo é um livro”, oferecendo aos bebés arouquenses até 1 ano de idade, nascidos
de 1 de abril de 2019 a 31 de março de 2020, um kit de leitura (constituído por saco/mochila, livro e guia de
leitura para os pais). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Esta é uma oferta simbólica que pretende acolher os mais novos utilizadores da Biblioteca
Municipal e suas famílias e promover a criação de hábitos de leitura desde idades precoces, em contexto lúdico
e familiar.----- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para se poder dar continuidade ao projeto atrás mencionado, e para integrar o Kit de leitura atrás
referenciado, propõe-se à autarquia a compra de 40 exemplares do livro “A quinta” à editora Minutos de Leitura,
NIF 505 014 742, com o preço unitário de 15,50€ cada, com desconto de 60%, no total de 248,00€ com iva
incluído. ------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mais se informa que cada exemplar terá o custo final de 6,20€.” --------------------------------------------------------------- 3. “No seguimento do email enviado à Câmara Municipal de Arouca (anexo 1), pelo autor António
Moura (Professor Auxiliar no departamento de Geociências, Ambiente e Ordenamento do Território da
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto) a informar que, enquanto autor, está a publicar o livro
intitulado "Recursos Geológicos dos Elementos" (sinopse em anexo 2), que irá ser editado em fevereiro, para o
qual pede apoio através da compra de exemplares, e atendendo ao facto da obra poder ser um instrumento
pedagógico de grande qualidade e de utilidade para os alunos do ensino secundário, da área de Ciências, de
Geologia e de Química, e por tratar universalmente todos os recursos geológicos de todos os elementos
químicos, em cerca de 370 páginas e com mais de 800 referências bibliográficas, sou a propor, para oferta às
bibliotecas escolares da Escola Secundária de Arouca e da Escola Secundária de Escariz, a aquisição de 5
exemplares da referida obra à editora Terra Ocre, Lda (Palimage) Rua Verde Pinho 120, 3030-024 Coimbra
NIF: 508 335 892, pelo preço unitário de 40,00€ (iva incluído), pelo valor total de 200,00€.” ---------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquelas propostas. ---
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------------------ 11. CULTURA/ASSOCIAÇÃO PARA A DEFESA DO PATRIMÓNIO AROUQUENSE —
DIGITALIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO PÚBLICA DAS COLEÇÕES DE JORNAIS LOCAIS - PROTOCOLO:
------------------ Foi presente à consideração da Câmara a minuta do protocolo a celebrar entre o Município e a
Associação para a Defesa do Património Arouquense, a estabelecer os termos e condições em que esta
Associação “cede, a título de empréstimo, (…) todos os números das coleções de jornais” Gazeta de Arouca,
Gazeta, Defesa de Arouca e Notícias de Arouca “pelo período estritamente necessário para a sua digitalização
(…) e posterior divulgação pública das imagens”, documento que se dá aqui como reproduzido e a fazer parte
integrante desta ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar o documento que
antecede. ----- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12. CEMITÉRIOS/REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL – 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. ENERGIA/REDE ELÉTRICA NACIONAL, S. A. – LINHA ELÉTRICA FEIRA-RIBEIRA DE
PENA – PARECER: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente a carta registada sob o n.º 9.908, em 23 de dezembro do ano findo, da REN – Rede
Elétrica Nacional, S. A., a solicitar a emissão do parecer da Câmara relativamente à compatibilidade do projeto
“Instalação de linha de transporte de energia – Linha Feira – Ribeira de Pena a 220 kV (400 kV)” com o Plano
Diretor Municipal em vigor.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face à informação da DAU, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
emitir parecer favorável à pretensão, reconhecendo “que tal não acarreta prejuízos inaceitáveis para o
ordenamento e desenvolvimento locais, após ponderação e avaliação comparativa entre os benefícios
esperados e os seus eventuais efeitos negativos nos usos dominantes e na qualidade ambiental e paisagística
das áreas afetadas”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14. DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL/LOTEAMENTO PARQUE DE NEGÓCIOS DE ESCARIZ
– ALTERAÇÃO: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Foi presente à consideração da Câmara a alteração ao projeto do loteamento “Parque de
Negócios de Escariz”, promovido pelo Município, dando satisfação ao solicitado por Santos & Azevedo
Unipessoal, Ld.ª, proprietária do lote n.º 5B daquele loteamento.----------------------------------------------------------------
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------------------ Face à informação da DAU, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
aprovar aquela alteração. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15. LICENCIAMENTO DE OBRAS/JOSÉ GOMES TEIXEIRA, (CARROLA, BURGO): --------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o requerimento registado sob o n.º 5.839, em 12 de
setembro do ano findo, de Jorge Gomes Teixeira, residente em Carrola, Burgo, a solicitar o licenciamento com
vista à legalização da ampliação e alteração de edifício de habitação bifamiliar sita no referido lugar. --------------------------------- Face à informação da DAU, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
nos termos da alínea c), n.º 1, art.º 24.º do Decreto-Lei número 555/99, de 16 de dezembro, na atual redação,
indeferir o pedido, por a pretensão não ter obtido parecer favorável por parte da Infraestruturas de Portugal, S.
A., já que a operação urbanística insere-se parcialmente em zona de servidão non aedificandi estabelecida no
art.º 32.º, n.º 8, alínea d) do Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional, aprovado pela Lei n.º 34/2015,
de 27 de Abril. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16. DIVERSOS/MARIA LUÍSA ALMEIDA GOMES COSTA – CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE: ------------------ Foi presente à consideração da Câmara o auto da vistoria realizada ao sistema de esgotos da
habitação do senhor Joaquim de Jesus Valente, sita em Penso, freguesia de Arouca e Burgo, para verificar das
suas condições de salubridade, em sequência da queixa formulada pela senhora Maria Luísa Almeida Gomes
Costa através da carta registada sob o n.º 3.905, em 14 de junho de 2019. ------------------------------------------------------------------- Face às conclusões da comissão de vistorias, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e
por unanimidade, nos termos do disposto na alínea w), art.º 33.º, do anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de
Setembro, e no n.º 2, art.º 89.º, do Decreto-Lei número 555/99, de 16 de Dezembro, na redação em vigor,
ordenar a realização das obras constantes do referido auto e no prazo aí proposto. -------------------------------------------------------- 17. DIVERSOS/CONCURSO DE ARTESANATO GEO-ARTE – REGULAMENTO: ------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o regulamento do concurso de artesanato “Geo-Arte”,
documento que se dá aqui como reproduzido e a fazer parte integrante desta ata. ---------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele regulamento. ------------------ 18. DIVERSOS/CONCURSO "O MELHOR MASCARADO TRADICIONAL" – REGULAMENTO: ------------------- Foi presente à consideração da Câmara o regulamento do concurso “O melhor mascarado
tradicional”, 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. ---- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19. DIVERSOS/CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO – CARNAVAL 2020: ---------------------------------------------- Pela DDS foi presente a seguinte proposta: -------------------------------------------------------------------------
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------------------ “Nos dias 21, 24 e 25 do próximo mês de fevereiro, nesta vila de Arouca, terão lugar várias
atividades recreativas integradas nos festejos do carnaval, com organização da câmara municipal e do
Agrupamento de Escolas de Arouca. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Teremos no dia 21 o desfile de carnaval do Agrupamento de Escolas de Arouca, no dia 24 o
concurso do melhor mascarado e no dia 25 o desfile das associações do concelho. ------------------------------------------------------- Estas atividades obrigam ao condicionamento do trânsito automóvel em algumas artérias da vila,
adequando-o às necessidades que a natureza do evento implica. ------------------------------------------------------------------------------- Assim, nos termos do n.º 4 do artigo 8.º da Postura Municipal de Ordenamento de Tráfego, em
vigor no município, propõe-se que a Câmara delibere: ---------------------------------------------------------------------------------------------- Encerrar o trânsito automóvel no dia 21 de fevereiro, das 10 horas às 12 horas, na avenida 25 de
Abril, desde a entrada da ESA até à Praça do Município; ------------------------------------------------------------------------------------------- Encerrar o trânsito automóvel no dia 24 de fevereiro, das 21 horas às 24 horas, na Rua Dr.
Coelho da Rocha, entre a Avenida 25 de Abril e a Rua Alfredo Vaz Pinto; --------------------------------------------------------------------- Encerrar o trânsito automóvel, no dia 25 de fevereiro, das 14 horas às 18 horas, na avenida 25 de
Abril, entre a praça do Município e a rotunda do Agricultor; ---------------------------------------------------------------------------------------- Interditar o estacionamento automóvel, no dia 21 de fevereiro, das 10 horas às 12 horas, na
avenida 25 de Abril, entre a praça Brandão de Vasconcelos e o edifício da cooperativa; -------------------------------------------------- Interditar o estacionamento automóvel, no dia 25 de fevereiro, das 14 horas às 18 horas, na
avenida 25 de Abril, no espaço compreendido entre o edifício da cooperativa e a praça do município. -------------------------------- A reposição do trânsito nos espaços interditos será efetuada após a passagem dos desfiles. A
interdição à circulação terá como efeito transversal o fecho ao trânsito nas seguintes vias: ---------------------------------------------- Praça Brandão de Vasconcelos, rua 1.º de Maio, rua Alfredo Vaz Pinto, rua Dr. Coelho da Rocha,
rua António de Almeida Brandão, rua Alexandre Herculano e travessa da Ribeira.” --------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta. ----------------------- 20. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/REABILITAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO
BAIRRO SOCIAL DE PADE – AUTO N.º 6: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Foi presente o auto de medição de trabalhos número 6, relativo à empreitada em epígrafe, no
valor de €2.011,78 (dois mil e onze euros e setenta e oito cêntimos). --------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. ----------------------------- 21. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/CONSTRUÇÃO DA ROTUNDA E AVENIDA DE
ACESSO A BELECE, 1.ª FASE – AUTO N.º 1: --------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ Foi presente o auto de medição de trabalhos n.º 1, relativo à empreitada em epígrafe, no valor de
€12.780,00 (doze mil setecentos e oitenta euros).----------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. ----------------------------- 22. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA ZONA
POENTE DA VILA DE AROUCA – AUTO N.º 41: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o auto de medição de trabalhos n.º 41, relativo à empreitada em epígrafe, no valor
de €55.854,83 (cinquenta e cinco mil oitocentos e cinquenta e quatro euros e oitenta e três cêntimos). ------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. ----------------------------- 23. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/PONTE PEDONAL SUSPENSA SOBRE O RIO
PAIVA – AUTOS N.º 27 E 28: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Foram presentes os autos de medição de trabalhos números 27 e 28, relativos à empreitada em
epígrafe, nos valores de, respetivamente, €21.411,19 (vinte e um mil quatrocentos e onze euros e dezanove
cêntimos) e €7.359,99 (sete mil trezentos e cinquenta e nove euros e noventa e nove cêntimos). -------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aqueles autos. -------------------------- 24. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/ACESSO EM MODOS SUAVES À ESCOLA DA
BOAVISTA – AUTOS N.º 13, 14 E 15: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foram presentes os autos de medição de trabalhos n.º 13, 14 e 15, relativos à empreitada em
epígrafe, nos valores de, respetivamente, €46.235,27 (quarenta e seis mil duzentos e trinta e cinco euros e vinte
e sete cêntimos), €33.849,70 (trinta e três mil oitocentos e quarenta e nove euros e setenta cêntimos) e
€14.210,00 (catorze mil duzentos e dez euros). -------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aqueles autos. -------------------------- 25. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS
INSTALAÇÕES DA ESCOLA BÁSICA DE AROUCA (CENTRO ESCOLAR 2/3 DE AROUCA) – AUTO 21: ----------------------- Foi presente à consideração da Câmara o auto de medição de trabalhos n.º 21, relativo à
empreitada em epígrafe, no valor de €254.194,93 (duzentos e cinquenta e quatro mil cento e noventa e quatro
euros e noventa 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Declarado o impedimento, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
sem a presença daquele membro, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. ------------------------------ III — INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: ---------------------------------------------------------------------------------
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------------------ 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 15 horas e 40 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. -------------------------------------------------------------

