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ATA N.º 04/2020
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 18.FEVEREIRO.2020
------------------ Aos dezoito 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: ---------------------------------------------------------------------------------- A senhora Presidente começou por: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Dar conhecimento dos locais onde a empresa Águas do Norte vai proceder à ampliação da
rede de saneamento, indicando o número de habitantes que serão servidos e a taxa de cobertura que resultará
dessa ampliação; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Informar que foi publicado o despacho que declarou a utilidade pública, com carácter de
urgência, da expropriação dos terrenos necessários à construção do troço da variante que ligará Abelheira à
A32, cujo encargo será assumido pela Infraestruturas de Portugal, S. A.;---------------------------------------------------------------------- 3. Informar que já se encontram a decorrer os trabalhos que constituem a empreitada de
“Eficiência Energética na Iluminação Pública de Arouca, 1.ª fase”. ------------------------------------------------------------------------------- Seguidamente, o Vereador senhor Pedro Vieira perguntou se é intenção da Câmara permitir que
a Banda Musical de Arouca venha a ocupar as instalações que irão ficar livres com a mudança da Academia de
Música para a E. B. 2,3 de Arouca.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A senhora Presidente respondeu que a ocupação das novas instalações pela Academia de
Música depende ainda da sua prévia certificação por parte da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares,
após o que é intenção da Câmara ceder à Banda Musical os espaços que se mostrem imprescindíveis ao
desenvolvimento das suas atividades.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II — PERÍODO DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 01. ATA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a ata n.º 03/2020, relativa à reunião de 4 de fevereiro
corrente. ------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Achada conforme, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprová-la. ------------------ 02. JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Nada a registar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ 03. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: ----------------------------------------------- Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 33, do dia de ontem, que apresenta um
saldo em disponibilidades no valor global de €5.195.938,36 (cinco milhões cento e noventa e cinco mil
novecentos e trinta e oito euros e trinta e seis cêntimos), correspondente a operações orçamentais e não
orçamentais, nos valores de, respetivamente, €4.592.949,21 (quatro milhões quinhentos e noventa e dois mil
novecentos e quarenta e nove euros e vinte e um cêntimos) e €602.989,15 (seiscentos e dois mil novecentos e
oitenta e nove euros e quinze cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/GRANDES OPÇÕES DO PLANO – 4.ª ALTERAÇÃO:-------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a 4.ª alteração às Grandes Opções do Plano para o ano
em curso, instruída com o mapa discriminativo dos projetos/ações a alterar, da qual não resulta qualquer
alteração da dotação global definida, 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 – 4.ª ALTERAÇÃO: --------------------------------------------------- Foi presente a 4.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 €313.900,00 (trezentos e
treze mil e novecentos euros), documento que se dá aqui como reproduzido e a fazer parte integrante desta ata.
------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com as abstenções dos
Vereadores senhores Fernando Mendes, Vítor Carvalho e Pedro Vieira, aprovar aquele documento.---------------------------------- 06. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/COMPROMISSOS PLURIANUAIS, PAGAMENTOS E
RECEBIMENTOS EM ATRASO – DECLARAÇÃO: -------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a declaração a que se refere o art.º 15.º da Lei número
8/2012, de 21 de fevereiro, na redação dada pela Lei número 22/2015, de 17 de março, relativa aos
compromissos plurianuais, pagamentos e recebimentos em atraso, com referência a 31 de dezembro de 2018. ------------------- A Câmara tomou conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07. PESSOAL/MOBILIDADE INTERCARREIRAS E INTERCATEGORIAS – CONSOLIDAÇÃO: ------------------- Por despacho da senhora Presidente de 30 de março do ano findo, foi determinado que se
operasse a mobilidade intercarreiras dos trabalhadores Carla Sofia Duarte Sousa, Cristiana Sofia Oliveira
Santos, Maria Madalena Gabriel, Sandra Cristina Seixas Cardoso, Ricardo Almeida Pinho Carmo, Maria de
Fátima Barbosa Pinto, Sónia Maria Rocha Bessa, Carla Manuela Teixeira Santos, António Jorge Marques da
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Silva, Ana Paula Alves Ribeiro, Maria Madalena Bastos Santos e Vítor Manuel Gomes Ferreira, da carreira de
assistente operacional para a carreira/categoria de assistente técnico, com efeitos desde 1 de abril do mesmo
ano, com a duração máxima de 18 meses. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vem agora a Secção de Recursos Humanos informar que se encontram reunidos os requisitos
legais para que se opere a “consolidação definitiva da mobilidade dos referidos trabalhadores nos termos
previstos no art.º 99-A da LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, com as alterações que lhe
foram introduzidas pelo art.º 270.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro.” ------------------------------------------------------------------ Face àquela informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
aprovar a consolidação definitiva da mobilidade dos referidos trabalhadores.----------------------------------------------------------------- O Vereador senhor Fernando Mendes ausentou-se da reunião. --------------------------------------------------------------- 08. ENSINO BÁSICO/REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA
ESCOLA BÁSICA DE AROUCA (CENTRO ESCOLAR 2/3 DE AROUCA) – PISO DA SALA DE DANÇA –
ESTRUTURA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a informação n.º 2.557, de 12 de fevereiro corrente, em
que a DPO dá conta que, no âmbito da empreitada em epígrafe, a construção do piso específico para dança
previsto no projeto com as características definidas no artigo 1.8.4.11, “foi executado de acordo com as peças
patenteadas a concurso, com exceção da base inferior do pavimento (substituição da estrutura de vigas em
casquinha 80 x 50 mm por uma espessura de 12 cm de betão), dado que, de acordo com a informação do
projetista e dos responsáveis por esta área, esta é a forma construtiva que melhor se adequa às novas técnicas
aplicáveis a este tipo de pavimento, atendendo à sua finalidade, não resultando daqui qualquer modificação
substancial que possa determinar numa alteração de preço constante da proposta”, propondo “que a Câmara
aceite a base nos termos indicados”, procedendo-se ao pagamento desses trabalhos pelo artigo
contratualizado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face àquela informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
aceitar aquela solução construtiva. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 09. ENSINO BÁSICO/REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA
ESCOLA BÁSICA DE AROUCA (CENTRO ESCOLAR 2/3 DE AROUCA) – DRENAGEM DE ÁGUAS
RESIDUAIS DOMÉSTICAS – GRELHAS: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a informação n.º 2.554, de 12 de fevereiro corrente, em
que a DPO dá conta que nas visitas realizadas à obra em epígrafe, “foi verificado pela fiscalização que as
grelhas aplicadas em obra não cumprem o previsto no artigo 7.2.3” por quanto foram colocadas grelhas em
ferro fundido C250 em vez das grelhas D400 exigidas no projeto.---------------------------------------------------------------
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------------------ Informam ainda os mesmos serviços que: -------------------------------------------------------------------------------------------- Aqueles elementos fazem parte da rede de águas pluviais distribuída pelo recinto, sendo possível
na parte tardoz junto à cantina o acesso a veículos para a realização de operações de carga e de descarga de
produtos; ----- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O material aplicado é inferior ao previsto e esta alteração tem influência no âmbito do preço
contratual;---- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Solicitada a substituição das grelhas aplicadas pelas previstas no projeto, a diretora da obra veio
sugerir que se contabilizasse a menos valia dos trabalhos decorrentes da alteração efetuada; ------------------------------------------ Em face do exposto, pode a Câmara: -------------------------------------------------------------------------------------------------- a) Mandar retirar as grelhas colocadas, substituindo-as por aquelas que estavam previstas no
projeto;-------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- b) Ou aceitar as grelhas aplicadas, deduzindo o valor de €1.264,60 (mil duzentos e sessenta e
quatro euros e sessenta cêntimos), correspondente ao diferencial de preço respeitante a uma e outra classe. --------------------- Face àquela informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
ordenar ao empreiteiro a substituição das grelhas colocadas pelas previstas no projeto, de modo a garantir a
sua resistência face ao eventual acesso de veículos às zonas onde se encontram. --------------------------------------------------------- 10. ENSINO BÁSICO/REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA
ESCOLA BÁSICA DE AROUCA (CENTRO ESCOLAR 2/3 DE AROUCA) – ERROS E OMISSÕES –
TRABALHOS A MAIS E A MENOS: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a informação da DPO n.º 2.598, de 12 de fevereiro
corrente, a dar conta, no essencial, que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. No âmbito da execução dos trabalhos que constituem a empreitada em epígrafe “foram
detetados erros e omissões de projeto, relativos a várias situações, sendo uns da responsabilidade do dono da
obra e outros do empreiteiro”, cujo valor ascende de €45.311,50 (quarenta e cinco mil trezentos e onze euros e
cinquenta cêntimos); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Numa reunião em obra com o projetista verificou-se a necessidade de construção de um dreno
e a impermeabilização da parede enterrada, na passagem do bloco B para o corpo 3, trabalhos cuja
necessidade só foi possível verificar aquando da escavação para implantar a cota do piso do referido corpo 3, e
que são imprescindíveis para garantir as condições de utilização do edifício e da sua conservação, não podendo
ser técnica e economicamente separáveis do objeto do contrato sem inconvenientes graves para a autarquia,
designadamente no que respeita à durabilidade da construção e da utilização. -------------------------------------------------------------- O custo da construção do referido dreno ascende a €540,00 (quinhentos e quarenta euros). --------

Ata n.º 04/2020
Reunião de 18.02.2020
Pg. 5

___________________________________

------------------ 3. Dos trabalhos considerados de erros e omissões também resultam trabalhos a menos no valor
de €19.937,82 (dezanove mil novecentos e trinta e sete euros e oitenta e dois cêntimos). ------------------------------------------------ Face àquela informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
autorizar a realização dos trabalhos correspondentes aos erros e omissões e a mais, bem como autorizar a
supressão dos trabalhos considerados desnecessários. -------------------------------------------------------------------------------------------- 11. ENSINO BÁSICO/REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA
ESCOLA BÁSICA DE AROUCA (CENTRO ESCOLAR 2/3 DE AROUCA) – ÁRVORES: ------------------------------------------------ Foi presente a informação da DPO n.º 2.555, de 12 de fevereiro corrente, a dar conta que “na
empreitada em epígrafe está previsto o fornecimento e plantação de árvores com a designação descrita nos
artigos do mapa de medições 2.6.3.1 e 2.6.3.2” tendo o empreiteiro plantado árvores “com dimensões diferentes
do preconizado no projeto” do que resulta uma menos valia de €720,00 (setecentos e vinte euros). ----------------------------------- Face àquela informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
aceitar as árvores que foram plantadas, com a consequente menos valia referida. --------------------------------------------------------- 12. ENSINO BÁSICO/REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA
ESCOLA BÁSICA DE AROUCA (CENTRO ESCOLAR 2/3 DE AROUCA) – SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS: ------------------ Foi presente à consideração da Câmara a informação da DPO n.º 2.564, de 12 de fevereiro
corrente, a dar conta que o empreiteiro, em reunião de obra, propôs que alguns dos tetos fossem executados
em “teto falso em placas de gesso cartonado liso”, em vez da sua execução em “reboco com acabamento
estanhado”, como o previsto no projeto, efetuando essa alteração pelo mesmo valor constante da sua proposta
para aqueles trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Informam ainda aqueles serviços que o autor do projeto aceitou a alteração proposta pelo
empreiteiro e que a pretendida substituição dos materiais “não põe em causa a obtenção das características
finais especificadas para a obra”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face àquela informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
aceitar a substituição de materiais pretendida. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13. ENSINO BÁSICO/REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA
ESCOLA BÁSICA DE AROUCA (CENTRO ESCOLAR 2/3 DE AROUCA) – PRORROGAÇÃO DE PRAZO: ---------------------- Foi presente à consideração da Câmara a informação da DPO n.º 2.550, de 12 de fevereiro
corrente, a dar conta que a adjudicatária da empreitada em epígrafe, pela carta registada sob o n.º 1.755, na
mesma data, veio solicitar a prorrogação do prazo para a conclusão dos trabalhos até 30 de março próximo. ---------------------- Face àquela informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
deferir o pedido, a título gracioso.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ Reentrou o Vereador senhor Fernando Mendes. ----------------------------------------------------------------------------------- 14. CULTURA/ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO PATRIMÓNIO AROUQUENSE – CEDÊNCIA DE
VAGONETA – MINUTA DO CONTRATO DE COMODATO:--------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a minuta do contrato de comodato que o Município
pretende celebrar com a Associação de Defesa do Património Arouquense, documento que se dá aqui como
reproduzido e a fazer parte integrante desta ata, em que se definem os termos e condições mediante os quais a
Associação cede uma vagoneta em ferro, que serviu na exploração do volfrâmio no período da II Grande
Guerra. ------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela minuta. -------------------------- 15. AÇÃO SOCIAL/PRESTAÇÕES DE NATUREZA SOCIAL – CONCESSÃO: ------------------------------------------ Foram presentes à consideração da Câmara os seguintes pedidos de concessão de prestações
de natureza social: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 7484, de 5 de novembro do ano findo, de Manuel António Moreira de Andrade,
residente em Pirraça, freguesia de Alvarenga, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a
construção de uma rampa de acesso à sua habitação; ---------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 1.775, de 12 de fevereiro corrente, de Elvira da Conceição Pereira Bessa, residente
em Vila Nova, freguesia de Arouca e Burgo, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a
adaptação da sua habitação por forma a permitir a mobilidade do seu marido, condicionada por problemas de
saúde;--------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 16, de 2 de janeiro findo, de José Carlos Silva Gonçalves, residente em Vergadelas,
Tropeço, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a construção de casa de banho que
permita o acesso em cadeira de rodas;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 9494, de 12 de dezembro do ano findo, de Carlos Jorge Mendes Pereira, residente em
Lourido, Alvarenga, a solicitar a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a realização de obras
de beneficiação da sua habitação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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 a proposta que
antecede. ---- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16. AÇÃO SOCIAL/BOLSAS – ATRIBUIÇÃO: --------------------------------------------------------------------
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------------------ Foram presentes à consideração da Câmara os requerimentos dos munícipes abaixo identificados
a solicitar a concessão de bolsa de estudo nos termos do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a
Alunos do Ensino Superior, acompanhados da ata avulsa da comissão, constituída por deliberação de 7 de
novembro de 2017, na composição definida por deliberação de 22 de outubro de 2019, que procedeu à análise
prévia das candidaturas:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Registo n.º 6.157, de 23 de setembro do ano findo, de Bruna Gabriela Brandão Rodrigues,
residente na Rua de Camões, lote 5, r/c Dt.º, nesta vila; -------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Registo n.º 8.342, de 20 de novembro do ano findo, de Cátia Raquel Teixeira Pinho, residente
em Vila Cova, freguesia de Canelas e Espiunca; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3. Registo n.º 8.262, de 19 de novembro findo, de Daniela Teixeira Moreira, residente em Baixo,
freguesia de Canelas e Espiunca; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Registo n.º 8.790, de 28 de novembro último, de Francisco Manuel Soares Moreira, residente
em Pé de Monte, Santa Eulália; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Registo n.º 7.193, de 23 de outubro do ano findo, de Jorge de Oliveira Ferreira, residente na
Rua Dr.ª Salomé Martingo, Bl 3 1.º K, nesta vila; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6. Registo n.º 8.852, de 29 de novembro último, de Nuno Filipe da Silva Rocha, residente na
Avenida 25 de Abril, 1004, 1.º esquerdo, nesta vila; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 7. Registo n.º 8.839, de 29 de novembro último, de Rafael Filipe Teixeira Ferreira, residente em
Porto Escuro, freguesia de Arouca e Burgo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8. Registo n.º 8931, de 29 e novembro último, de Ricardo Moreira Quintas, residente em Outeiral,
nesta vila; ----- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9. Registo n.º 6.800, de 14 de outubro último, de Ruben Xavier Brandão Barbosa, residente na
Rua 1.º de Dezembro, 24, nesta vila; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10. Registo n.º 7.123, de 22 de outubro do ano findo, de Carlos Rafael Vaz Moreira, residente na
Rua Rainha Santa Mafalda, 2378, freguesia de Mansores; ----------------------------------------------------------------------------------------- 11. Registo 7.825, de 12 de novembro último, de Cláudia Teixeira Ferreira, residente na Rua
Mouzinho da Silveira, nesta vila; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12. Registo n.º 8.836, de 29 de novembro findo, de Cláudia Isabel Soares dos Santos, residente
em Cimo de Vila, Tropeço; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13. Registo n.º 8.607, de 26 de novembro último, de Leandro Soares da Cruz, residente em
Casinha, freguesia de Santa Eulália;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ 14. Registo n.º 8.543, de 25 de novembro findo, de Pedro Miguel Gonçalves Sousa, residente em
Cova do Barro, n.º 417, freguesia de Fermedo; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15. Registo n.º 8.760, de 28 de novembro último, de Xavier de Almeida Oliveira, residente em
Bom Jardim, Santa Eulália; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16. Registo n.º 7.290, de 27 de outubro do ano findo, de André Moreira Brandão, residente em
Agras, Mansores; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17. Registo n.º 7.165, de 23 de outubro findo, de Ângela Fernandes Azevedo, residente em
Quinta do Lobo, freguesia de Arouca e Burgo; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18. Registo n.º 8.606, de 26 de novembro último, de Ana Beatriz da Silva Costa, residente em
Saril, Rossas; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19. Registo n.º 7.166, de 23 de outubro findo, de Ana Beatriz de Vasconcelos Gilde, residente em
Vila Nova, freguesia de Arouca e Burgo; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20. Registo n.º 8.838, de 29 de novembro último, de Ana Cristina Silva Gaspar, residente na Rua
Santa Luzia, 111, freguesia de S. Miguel do Mato; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 21. Registo n.º 7.967, de 14 de novembro último, de Ana Margarida Sousa Barbosa, residente em
Arieiro, Santa Eulália;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22. Registo n.º 7.279, de 25 de outubro último, de Bruno Filipe Teixeira Azevedo, residente em
Melarês, freguesia de Arouca e Burgo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23. Registo n.º 7.411, de 31 de outubro findo, de Catarina de Pinho Correia, residente na Avenida
25 de Abril, 58, nesta vila; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24. Registo n.º 7.755, de 11 de novembro findo, de Cíntia de Jesus Almeida, residente Rua do
Viso, 233, Escariz;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25. Registo n.º 8.842, de 29 de novembro último, de Cíntia Moreira da Silva, residente em Cimo
da Inha, lote 10, freguesia de Escariz; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26. Registo n.º 7.125, de 22 de outubro findo, de Cristiana Martins Ferreira, residente em Celado,
Moldes; ------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27. Registo n.º 5.837, de 12 de setembro último, de Diana Patrícia Duarte Jesus, residente em
Vila Chã, Escariz; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28. Registo n.º 5.971, de 17 de setembro findo, de Diogo Gonçalo Moreira Sá, residente na Rua
Dr. António Azevedo Alves Moreira, 56, freguesia de Escariz; ------------------------------------------------------------------------------------- 29. Registo n.º 7.915, de 13 de novembro findo, de Diogo Rodrigues Figueiredo, residente na Rua
Santa Luzia, 43, freguesia de S. Miguel do Mato;-------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ 30. Registo n.º 7.159, de 23 de outubro último, de Francisco José Picão Vieira, residente na Rua
Dr.ª Salomé Martingo, nesta vila; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31. Registo n.º 8.708, de 27 de novembro último, de Gabriel André Pinto Cardoso, residente no
lugar e freguesia do Burgo; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32. Registo n.º 8.851, de 29 de novembro findo, de Inês de Figueiredo Brito e Castro, residente
em Outeiro, Moldes; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33. Registo n.º 7.566, de 7 de novembro findo, de João Teixeira Soares, residente em Baixo,
Canelas; ------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34. Registo n.º 8.832, de 29 de novembro findo, de Mara Alexandra de Pinho Duarte, residente
em Sá, Santa Eulália; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35. Registo n.º 8.850, de 29 de novembro findo, de Mariana Teixeira Duarte, residente em Ronde,
Santa Eulália;
------------------ 36. Registo n.º 7.459, de 4 de novembro findo, de Micaela Filipa Alves Reis, residente em Santa
Maria do Monte, Santa Eulália; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37. Registo n.º 8.339, de 20 de novembro último, de Patrícia Ferreira Rodrigues, residente na
Quinta do Lobo, freguesia de Arouca e Burgo; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38. Registo n.º 8.788, de 28 de novembro último, de Sérgio Bruno Sousa Freitas, residente na
Rua da Igreja, 338, freguesia de Fermedo;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39. Registo n.º 5.336, de 20 de agosto do ano findo, de Tatiana Ramos Oliveira, residente na Rua
D. Afonso de Henriques, 843, freguesia de Mansores;----------------------------------------------------------------------------------------------- 40. Registo n.º 7.256, de 25 de outubro último, de Ana Paula Marques da Cruz, residente em
Devesa, Rossas;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 41. Registo n.º 5.970, de 17 de setembro do ano findo, de Maria José Gonçalves Paiva Teixeira,
residente em Cortinhal, Tropeço;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42. Registo n.º 8.340, de 20 de novembro findo, de Pedro Miguel Ferreira Sá, residente na Rua
Manuel António Moreira de Pinho, 67, freguesia de Escariz; --------------------------------------------------------------------------------------- 43. Registo n.º 8.634, de 26 de novembro último, de Diana Isabel Ferreira Duarte, residente em
Lourosa de Campos, freguesia de Arouca e Burgo; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 44. Registo n.º 7.168, de 23 de outubro último, de Luana de Oliveira Ferreira, residente na Rua
Dr.ª Salomé Martingo, Bl 3, 1.º K, nesta vila; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45. Registo n.º 8.016, de 14 de novembro do ano findo, de Gabriela Filipa dos Santos Tavares,
residente na Rua 20 de Julho, Chave; ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ 46. Registo n.º 5.968, de Raquel Sofia Moreira Lopes, residente em Lomba do Meio, Tropeço; ---------------------- 47. Registo n.º 8.837, de 29 de novembro findo, de Beatriz Vieira Garrido, residente em Parada,
Santa Eulália; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 48. Registo n.º 7.962, de 14 de novembro do ano findo, de Daniel de Pinho Coelho, residente em
Fuste, Moldes; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 49. Registo n.º 7.865, de 13 de novembro do ano findo, de Daniela Filipa Pinto da Costa,
residente em Valdasna, freguesia de Arouca e Burgo; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 50. Registo n.º 8.546, de 25 de novembro do ano findo, de Maria Emília da Silva Pinho, residente
no lugar e freguesia de Urrô; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 51. Registo n.º 7292, de 27 de outubro do ano findo, de Ana Beatriz dos Santos Oliveira, residente
na Rua da Igreja, freguesia de Fermedo; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52. Registo n.º 8.093, de 15 de novembro do ano findo, de Ana Rita Santos Silva, residente em
Saril, Rossas; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 53. Registo n.º 7.688, de 8 de novembro do ano findo, de Ana Rita Silva Costa, residente na Rua
da Igreja, freguesia de Fermedo; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 54. Registo n.º 6.648, de 9 de outubro último, de Joana Maria Clara Pereira, residente em
Malhadoura, Santa Eulália; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 55. Registo n.º 8.343, de 20 de novembro do ano findo, de Mariana Pinto Rocha, residente na
Rua da Restauração, freguesia de Mansores; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 56. Registo n.º 7.963, de 14 de novembro do ano findo, de Paulo Jorge Tavares Castro, residente
em Santo Estevão, Moldes; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 57. Registo n.º 5.650, de 4 de setembro do ano findo, de José António Sousa Gonçalves,
residente em Barreiros, Santa Eulália; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 58. Registo n.º 6.670, de 9 de outubro do ano findo, de Luciana Inês Rocha Silva, residente na
Rua da Igreja, 1273, freguesia de Fermedo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 59. Registo n.º 8.484, de 22 de novembro do ano findo de Samuel Ferreira Rios, residente em
Barrol, Tropeço; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 60. Registo n.º 8.843, de 29 de novembro do ano findo, de Inês Duarte Mendes Castro, residente
em Cela, Moldes; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 61. Registo n.º 7.316, de 28 de outubro do ano findo, de Lúcia Alexandra Pinho Gonçalves,
residente em Vila Cova, freguesia de Canelas e Espiunca: ------------------------------------------------------------------------

Ata n.º 04/2020
Reunião de 18.02.2020
Pg. 11

___________________________________

------------------ 62. Registo n.º 7.357, de 29 de outubro do ano findo, de Ana Maria Martins Duarte, residente em
Paços, Moldes; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 63. Registo n.º 8.789, de 28 de novembro do ano findo, de Ana Margarida Pinto Oliveira, residente
em Parada, Santa Eulália; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 64. Registo n.º 6.721, de 10 de outubro do ano findo, de Ana Rita Oliveira da Silva, residente em
Alvite de Baixo, Escariz; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 65. Registo n.º 8.636, de 26 de novembro do ano findo, de Carina Alexandra Pereira Alves,
residente em Baixo, freguesia de Canelas e Espiunca; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 66. Registo n.º 8.721, de 27 de novembro do ano findo, de Carla Manuela de Jesus Almeida,
residente na Rua Coto da Lomba, Chave; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 67. Registo n.º 8.761, de 28 de novembro do ano findo, de Eva Maria Brandão Ferreira, residente
em Burgo, freguesia de Arouca e Burgo; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 68. Registo n.º 7.756, de 11 de novembro do ano findo, de Joana Teixeira Monteiro, residente no
lugar e freguesia de Urrô; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 69. Registo n.º 6.852, de 15 de outubro do ano findo, de Nair Filipa Gonçalves da Silva, residente
em Jugueiros, Santa Eulália; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 70. Registo n.º 8344, de 20 de novembro do ano findo, de Susana Rafaela Correia Gonçalves,
residente no lugar e freguesia de Chave; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 71. Registo n.º 8.412, de 21 de novembro do ano findo, de Susana Micaela Alves dos Santos,
residente na Rua Chã, 301, freguesia de S. Miguel do Mato; -------------------------------------------------------------------------------------- 72. Registo n.º 7.412, de 31 de outubro do ano findo, de Patrícia Alexandra Martins de Pinho,
residente em Paços, Moldes; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 73. Registo n.º 7.772, de 11 de novembro do ano findo, de Andreia da Silva Mendes, residente na
Rua das Calçadas, freguesia de Arouca e Burgo; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 74. Registo n.º 6.148, de 23 de setembro do ano findo, de Beatriz Duarte Teixeira, residente no
lugar e freguesia de Urrô; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 75. Registo n.º 8.151, de 18 de novembro do ano findo, de Bruna Filipa da Cunha Carvalhas,
residente em Mosteirô, Fermedo; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 76. Registo n.º 5.722, de 22 de setembro do ano findo, de Fábio André Sousa Ramos, residente
na Rua Reinaldo Noronha, nesta vila; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 77. Registo n.º 8.835, de 29 de novembro do ano findo, de Joana Filipa Almeida Silva, residente
na Rua D. Afonso Henriques, 1046, freguesia de Mansores;----------------------------------------------------------------------
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------------------ 78. Registo n.º 6.621, de 8 de outubro do ano findo, de Rui Filipe Pinho Sousa, residente em Cruz
da Toita, Santa Eulália; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 79. Registo n.º 7.830, de 12 de novembro último, de Vítor Hugo Tavares de Pinho, residente em
Cabo, Rossas; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 80. Registo n.º 6.851, de 15 de outubro do ano findo, de Alexandre Gomes Monteiro, residente na
Rua de Camões, 262, lote 4, r/c esquerdo, nesta vila;------------------------------------------------------------------------------------------------ 81. Registo n.º 5.839, de 16 de setembro do ano findo, de Ana Catarina Brandão Moreira,
residente em Vinha do Souto, Várzea; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 82. Registo n.º 6.756, de 11 de outubro do ano findo, de Bruno Daniel Costa Barbosa, residente
em Martingo, Moldes;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 83. Registo n.º 6.913, de 16 de outubro do ano findo, de Cristiana Soares Rodrigues, residente na
Rua Dr.ª Salomé Martingo, 65, r/c, dt.º, nesta vila; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 84. Registo n.º 6.119, de 20 de setembro do ano findo, de Joana Sofia Gonçalves Almeida,
residente em Casinha, Santa Eulália; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 85. Registo n.º 8.834, de 29 de novembro do ano findo, de Luciana Magalhães Figueiredo,
residente em Covelas, S. Miguel do Mato; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 86. Registo n.º 6.203, de 24 de setembro do ano findo, de Maria Francisca Teixeira de Pinho,
residente na Rua das Comunidades, 9, nesta vila; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 87. Registo n.º 8.840, de 29 de novembro último, de Mónica Filipa Silva Gaspar, residente na Rua
de Santa Luzia, 33, em S. Miguel do Mato; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 88. Registo n.º 8.483, de 22 de novembro último, de Patrícia Teixeira Tavares, residente em
Santa Maria do Monte, Santa Eulália. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face às conclusões da referida comissão, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por
unanimidade: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Indeferir os pedidos dos requerentes identificados nos n.ºs 1 e 9 por os candidatos não se
encontrarem a frequentar o ensino superior, não reunindo, por isso, o requisito a que se refere a alínea b), n.º 1,
art.º 2.º do mesmo regulamento; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Indeferir os pedidos dos requerentes identificados nos números 10 a 15, por os candidatos não
terem obtido no ano letivo anterior o aproveitamento escolar a que se refere o número 2, art.º 2.º do mesmo
regulamento; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ 3. Indeferir os pedidos dos requerentes identificados nos n.º 16 a 39, pelo facto dos respetivos
candidatos não se encontrarem em situação de grande carência económica, requisito exigido na alínea d), n.º 1,
do mesmo art.º 2.º; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Conceder as seguintes bolsas anuais: --------------------------------------------------------------------------------------------- De €850,00 (oitocentos e cinquenta euros), aos candidatos identificados nos números 40 a 42; --------------------- De €800,00 (oitocentos euros), aos candidatos identificados nos números 43 e 44;-------------------------------------- De €750,00 (setecentos e cinquenta euros) aos candidatos identificados nos números 45 e 46; --------------------- De €700,00 (setecentos euros), aos candidatos identificados nos números 47 a 50; ------------------------------------- De €650,00 (seiscentos e cinquenta euros), aos candidatos identificados nos números 51 a 56; --------------------- De €550,00 (quinhentos e cinquenta euros), ao candidato identificado no número 57 a 59; ---------------------------- De €500,00 (quinhentos euros), aos candidatos identificados nos números 60 e 61;------------------------------------- De €450,00 (quatrocentos e cinquenta euros), aos candidatos identificados nos números 62 a 72;
------------------ De €400,00 (quatrocentos euros), aos candidatos identificados nos números 73 a 79; ---------------------------------- De €350,00 (trezentos e cinquenta euros), aos candidatos identificados nos números 80 a 88;----------------------- 17. AÇÃO SOCIAL/TELEASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO IDOSA – CANDIDATURAS: ------------------------------- Foram presentes à consideração da Câmara as candidaturas ao serviço de teleassistência à
população idosa ou em situação socialmente vulnerável residente neste Município, formuladas nos termos do
art.º 4.º do Regulamento de Prestação de Serviços de Teleassistência à Pessoa Idosa, por Maria Gomes
Ferreira, residente em Sá, Santa Eulália e por Silvério Silva Oliveira, residente em Mascotes, Fermedo; ----------------------------- Face à informação da DDS, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade:-------------------- Aprovar a candidatura de Maria Gomes Ferreira;----------------------------------------------------------------------------------- Não aprovar a candidatura de Silvério Silva Oliveira, por não reunir os requisitos de que o referido
regulamento faz depender a sua aprovação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18. URBANIZAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA ZONA POENTE DE AROUCA DESVIO DE TRÂNSITO – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO: -------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o despacho da senhora Presidente, proferido em 10 de
fevereiro 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 o desvio de
trânsito para a realização dos trabalhos de “pavimentação da avenida nova, das vias circundantes à rotunda, de
ligação entre a rotunda e a Avenida 25 de Abril e parte da Alameda executada na Rua Eça de Queirós”, todos a
levar a efeito no âmbito da empreitada em epígrafe. ------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, ratificar aquele despacho. -----
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------------------ 19. URBANIZAÇÃO/ACESSO EM MODOS SUAVES À ESCOLA DA BOAVISTA –
PRORROGAÇÃO DE PRAZO: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente a carta registada sob o n.º 1.469, em 5 de fevereiro corrente, de Aborridas
Terraplanagens, Ld.ª, adjudicatária da empreitada em epígrafe, a solicitar a prorrogação do prazo para
conclusão dos trabalhos até 29 de maio próximo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Face à informação da DPO, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
conceder a prorrogação pretendida, a título gracioso. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 20. DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL/EXPANSÃO DA ÁREA DE ACOLHIMENTO
EMPRESARIAL DE AROUCA – ACESSO LOCAL (NASCENTE) – RECONHECIMENTO DE RELEVANTE
INTERESSE PÚBLICO: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pela DPO foi presente a seguinte proposta: ------------------------------------------------------------------------------------------ O projeto de “EXPANSÃO DA ÁREA DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL DE AROUCA ACESSO NASCENTE” foi aprovado em reunião de câmara de 17.09.2019. O acesso local (nascente) a esta
Área de Acolhimento Empresarial de Arouca insere-se em área classificada como de Reserva Ecológica
Nacional. ----- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Assim, nos termos do previsto no artigo 21° do Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional
(DL n.º 124/2019 de 28 de agosto) o projeto em causa carece de Reconhecimento de Relevante Interesse
Público pelo Senhor Secretário de Estado da Conservação da Natureza, Florestas e Ordenamento do Território,
pelo que se propõe que a Câmara, caso assim entenda, delibere submeter o processo à Assembleia Municipal
para que esta emita declaração a reconhecer o relevante interesse público do projeto. ---------------------------------------------------- Anexa-se documento de caracterização do projeto que fará parte da Ficha Instrutória do
Procedimento do Reconhecimento do Relevante Interesse Público para Ocupação de Áreas da Reserva
Ecológica Nacional, bem como implantação do projeto nas cartas de ordenamento e de condicionantes do
PDM.” --------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta. ----------------------- 21. DIVERSOS/PERCURSO PEDONAL E CICLÁVEL DO VALE DE AROUCA – TRABALHOS A
MENOS:------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a informação da DPO n.º 2.483, de 11 de fevereiro
corrente, a dar conta que se mostra desnecessária a execução de trabalhos na empreitada em epígrafe no valor
de €148.856,74 (cento e quarenta e oito mil oitocentos e cinquenta e seis euros e setenta e quatro cêntimos).--------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, autorizar a supressão
daqueles trabalhos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ 22. LICENCIAMENTO DE OBRAS/ANTÓNIO AIRES PINHO REBELO – REDUÇÃO DE TAXA: ------------------- Na sequência da deliberação tomada na reunião de 1 de outubro do ano findo, foi presente o
requerimento registado sob o n.º 3.366, em 24 de maio daquele ano, de António Aires Pinho Rebelo, residente
na Rua do Vale, 246, freguesia de Mansores, a solicitar, ao abrigo do disposto no n.º 8, art.º 24.º, do
Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas Urbanísticas, a redução do valor da taxa devida
pelo licenciamento da operação urbanística que pretende levar a efeito no lugar de Vale, daquela freguesia. ---------------------- Face à informação da DAU, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
indeferir o pedido, dado não reconhecer ao estabelecimento industrial o especial interesse na sua localização
no concelho, facto pelo qual a pretensão não reúne o requisito exigido no citado art.º 24.º do Regulamento
Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas em Operações Urbanísticas. ------------------------------------------------------------------ 23. DIVERSOS/ATRIBUIÇÃO DE TOPONÍMIA NO CENTRO URBANO DA VILA DE AROUCA –
UNIÃO DE FREGUESIA DE AROUCA E BURGO – RUA DE VILA NOVA: ------------------------------------------------------------------ Foi presente à consideração da Câmara a proposta de alteração à toponímia do Centro Urbano
da Vila de Arouca, modificando a configuração do traçado da Rua de Vila Nova, documento que se dá aqui
como reproduzido e a fazer parte integrante desta ata. ---------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar a proposta que
antecede. ----- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24. DIVERSOS/CESSÃO DA EXPLORAÇÃO DA CAFETARIA DO PARQUE MUNICIPAL E
RESPETIVA ESPLANADA - PROGRAMA DE PROCEDIMENTO E CADERNO DE ENCARGOS: ------------------------------------ Foram presentes à consideração da Câmara o programa de procedimento e o caderno de
encargos para a cessão de exploração da cafetaria do parque municipal e respetiva esplanada. --------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aqueles documentos
e ordenar a abertura de concurso público para o efeito pretendido. ------------------------------------------------------------------------------ 25. DIVERSOS/ÁREA METROPOLITANA DO PORTO – COMPARTICIPAÇÃO: --------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o ofício registado sob o n.º 1.662, em 10 de fevereiro
corrente, da Área Metropolitana do Porto, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com o seu
funcionamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com as abstenções do Vereador
senhor Vítor Carvalho, comparticipar com a importância de €42.334,00 (quarenta e dois mil trezentos e trinta e
quatro euros); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26. DIVERSOS/OFERTA DE GARRAFAS DE ÁGUA REUTILIZÁVEIS: ---------------------------------------------------- Pelo Gabinete de Apoio à Presidência foi presente a seguinte proposta: -----------------------------------
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------------------ “Na sequência da política de combate ao plástico de utilização única e de promoção do consumo
da água da rede pública de distribuição de água, no âmbito da qual foram instalados dispensadores de água no
edifício dos Paços do Concelho, com a substituição de copos de plástico por copos de papel recicláveis,
distribuídos copos reutilizáveis em eventos como a Feira das Colheitas e o Festival da Castanha, propõe-se a
aquisição de garrafas de água reutilizáveis para oferta a todos os alunos, professores e pessoal não docente
dos Agrupamentos de Arouca e Escariz, bem como aos diversos recursos humanos do Município, num total
estimado de 3500 exemplares e um custo estimado de 8500€+IVA.” ---------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta. ----------------------- 27. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/PERCURSO PEDONAL E CICLÁVEL DO VALE DE
AROUCA – AUTO N.º 2: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o auto de medição de trabalhos número 2, relativo à
empreitada em epígrafe, no valor de €15.606,37 (quinze mil seiscentos e seis euros e trinta e sete cêntimos). --------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. ----------------------------- 28. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/CONSTRUÇÃO DA ROTUNDA E AVENIDA DE
ACESSO A BELECE – 1.ª FASE – AUTO N.º 2: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Foi presente à consideração da Câmara o auto de medição de trabalhos número 2, relativo á
empreitada em epígrafe, no valor de €9.726,09 (nove mil setecentos e vinte e seis euros e nove 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 15 horas e 35 minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata, que, achada conforme, vai ser assinada
pela senhora Presidente e por mim,

, Coordenador Técnico

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

