Pg. 1

___________________________________

ATA N.º 10/2020
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 19.MAIO.2020
------------------ Aos dezanove dias do mês de maio de dois mil e vinte, 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A presente reunião foi realizada por videoconferência como forma de minimizar os riscos de
propagação da doença covid-19, seguindo desse modo as recomendações das autoridades mundial e nacional
de saúde. ----- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pelas 14.30 horas a senhora Presidente declarou aberta a reunião. ---------------------------------------------------------- I — PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ---------------------------------------------------------------------------------- A senhora Presidente começou os trabalhos por: ---------------------------------------------------------------------------------- 1. Apresentar o relatório municipal preliminar das ações desenvolvidas pelo executivo no contexto
da pandemia da convid 19, documento que se dá aqui como reproduzido e a fazer parte integrante desta ata.--------------------- 2. Dizer que foi feita a atualização do Plano de Contingência municipal, adaptando-o à fase atual;------------------ 3. Referir que foram definidas regras de funcionamento dos diversos serviços municipais bem
como do acesso dos munícipes aos edifícios onde aqueles funcionam; ------------------------------------------------------------------------ 4. Informar que está a ser preparado um Plano de Contingência que permita voltar a realizar as
feiras quinzenais e a feirinha do campo e também proceder à reabertura dos Passadiços do Paiva, o que se
prevê possa vir a ocorrer até ao início do próximo mês de junho. -------------------------------------------------------------------------------- Seguidamente o Vereador senhor Fernando Mendes pediu a palavra para apresentar o seguinte: ------------------ “1. PROPOSTA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONSEQUENTES OBRAS DE

REQUALIFICAÇÃO DE EIXOS URBANOS COM DENSIDADE DE OCUPAÇÃO: ----------------------------------------------- No seguimento do ponto apresentado na penúltima reunião vimos trazer outro eixo que deveria
merecer toda a atenção e que urgentemente devesse também ele ser alvo de projeto e consequentes obras. --------------------- Eixo Av. Vasco da Gama – Vila Nova – Alto do Burgo ---------------------------------------------------------------------------- Este eixo é um desenvolvimento natural em termos urbanos do crescimento da Vila de Arouca.
Aliás é constatável que o seu início e o seu fim já se encontram requalificados há algum tempo. Portanto algo se
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iniciou, mas nunca terminou. Será certamente a sensação que têm as famílias que ali habitam em cerca de 60
habitações que se estendem por sensivelmente 655 m. --------------------------------------------------------------------------------------------- Mais uma vez ao fazermos estas propostas, como é obvio, sabemos da possível dificuldade
económica em realizar a intervenção de uma vez só e “para amanhã”, mas propomos que se realize um
projecto conjunto estratégico de intervenção faseado no tempo. ---------------------------------------------------------------------------------- Este tipo de intervenções levará a que se combata as desigualdades de condições de vida urbana
dos Arouquenses. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- É necessário lembrar e não esquecer que em muitos casos os habitantes com condições
diferentes pagam taxas de IMI idênticas e isso não está certo.” ----------------------------------------------------------------------------------- 2. REABERTURA DA UNIDADE DE SAÚDE DE ROSSAS ---------------------------------------------------------------------- A Unidade de Saúde de Rossas, continua fechada, naturalmente que compreendemos que os
recursos tenham sido conduzidos para as questões do COVID, mas após o seu desmantelamento, importa que
tudo volte à normalidade e estes serviços de saúde de proximidade se mantenham. ------------------------------------------------------- Tanto mais, que os transportes para as populações virem à unidade central são praticamente
inexistentes. - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. TRANSPORTES DE PASSAGEIROS ---------------------------------------------------------------------------------------------- Qual o ponto de situação relativamente à cobertura da rede de transportes de passageiros, uma
vez que atualmente o primeiro transporte que vem de S. João da Madeira, passa em Rossas por volta das
11.30/12h. --- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mais, porque não a Câmara neste momento de excecionalidade acautelar e assegurar à
população as suas necessidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. APOIO DOENTES ONCOLÓGICOS ------------------------------------------------------------------------------------------------ Que medidas de apoio a Câmara tomou, nomeadamente aos mais vulneráveis, neste caso
especifico doentes oncológicos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Temos conhecimento que existem casos de doentes oncológicos, e como se sabe a Associação
de Doentes Oncológicos de Arouca não tem recursos e forma de atender a todos os casos e que é necessário
ainda mais apoio nestas alturas de dificuldades.”------------------------------------------------------------------------------------------------------ O Vereador senhor Vítor Carvalho pediu também a palavra para apresentar o seguinte: ------------------------------- “1. HOSPITAL DE CAMPANHA---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Gostaria de saber em que condições e circunstâncias foi montado o “Hospital de Campanha”: ----------------------- - Foi iniciativa da Câmara, da Direção Geral de Saúde ou de alguma outra entidade?------------------
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------------------ Ainda neste ponto, gostaria de saber se a Entidade Reguladora da Saúde já notificou o município
para se inscrever no Sistema de Registo de Estabelecimentos Regulados. ------------------------------------------------------------------- Em caso afirmativo qual a taxa de registo e que posição foi tomada pelo município. ------------------------------------- 2. ABERTURA DA PONTE PEDONAL SUSPENSA ------------------------------------------------------------------------------- Hoje vem na agenda da ordem de trabalhos a prorrogação do prazo de conclusão da obra para
03.06.2020. -- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Efetivamente, já foram dadas várias datas pela Srª Presidente para a sua abertura, sendo a última
nesta primavera. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Neste sentido, os vários anúncios e datas para abertura, já várias vezes referidos, são nefastos
às pretensões de empresários e investidores.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Há mais de um [ano] atrás questionamos a Sr.ª Presidente sobre os custos das infraestruturas e
ligações de acesso e apoio à ponte. Até ao momento não tivemos nós nem os Arouquenses nenhuma palavra
relativamente a este assunto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O que nos tem a dizer sobre o assunto?” --------------------------------------------------------------------------------------------- A propósito da intervenção do Vereador senhor Fernando Mendes, a senhora Presidente disse
que: ------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. As intervenções na rede viária serão realizadas de acordo com as prioridades estabelecidas e
à medida que forem possíveis, sempre em articulação com as Juntas de Freguesia;------------------------------------------------------- 2. A gestão das unidades locais de saúde é feita pelo ACES Arouca/Feira, entidade que, ao que
sabe, está a proceder agora à reorganização dos serviços de modo a dotar aquelas unidades dos recursos
humanos que permitam a sua reabertura; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. As empresas de transportes estão em lay off parcial, afetando os meios e recursos humanos
disponíveis às carreiras que têm a procura que lhes garanta alguma rentabilidade.--------------------------------------------------------- Disse ainda que os serviços estão a avaliar a criação de circuitos que permitam apoiar as
pessoas mais isoladas, designadamente as seniores, nas suas deslocações à sede do concelho; ------------------------------------- 4. Se tem procurado não deixar ninguém sentir-se sozinho e desprotegido, incluindo os doentes
oncológicos. Que, há já algum tempo, a Câmara está a proporcionar a muitos doentes, especialmente
oncológicos, através dos Bombeiros Voluntários, o transporte para as unidades de saúde onde realizam
consultas e tratamentos, tendo sido estes doentes os primeiros a receber os kits de apoio distribuídos no âmbito
da covid 19, entregues em colaboração com a Associação dos Doentes Oncológicos de Arouca. -------------------------------------- A propósito dos assuntos suscitados pelo Vereador senhor Vítor Carvalho, a senhora Presidente
referiu que: --- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ 1. Ainda bem que o espaço, preparado, juntamente com outros, na fase inicial da pandemia, não
se mostrou necessário, não tendo a Câmara sido notificada para proceder ao pagamento de qualquer taxa; ----------------------- 2. Ainda não está definida a abertura da ponte e que em devido tempo trará à reunião de Câmara,
se tal for necessário, os estudos das demais infraestruturas. -------------------------------------------------------------------------------------- II — PERÍODO DA ORDEM DO DIA: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 01. ATA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a ata n.º 09/2020, relativa à reunião ordinária de 5 de
maio corrente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Achada conforme, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprová-la. ------------------ 02. JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nada a registar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: ----------------------------------------------- Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 83, do dia de ontem, que apresenta um
saldo em disponibilidades no valor global de €4.031.650,71 (quatro milhões e trinta e um mil seiscentos e
cinquenta euros e setenta e um cêntimos), correspondente a operações orçamentais e não orçamentais, nos
valores de, respetivamente, €3.402.705,81 (três milhões quatrocentos e dois mil setecentos e cinco euros e
oitenta e um cêntimos) e €268.944,90 (duzentos e sessenta e oito mil novecentos e quarenta e quatro euros e
noventa cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/GRANDES OPÇÕES DO PLANO – 12.ª ALTERAÇÃO: ------------------------ Foi presente à consideração da Câmara a 12.ª alteração às Grandes Opções do Plano para o ano
em curso, instruída com o mapa discriminativo dos projetos/ações a alterar, da qual resulta a diminuição da
dotação global definida no valor de €6.000,00 (seis 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 – 12.ª ALTERAÇÃO: -------------------------------------------------- Foi presente a 12.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 €218.000,00 (duzentos e
dezoito mil euros), documento que se dá aqui como reproduzido e a fazer parte integrante desta ata. -------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com as abstenções dos
Vereadores senhores Fernando Mendes, Vítor Carvalho e Pedro Vieira, aprovar o documento que antecede. -----
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------------------ O Vereador senhor Fernando Mendes ausentou-se da reunião. --------------------------------------------------------------- 06. ENSINO BÁSICO/REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA
ESCOLA BÁSICA DE AROUCA (CENTRO ESCOLAR EB 2/3 DE AROUCA) – PRORROGAÇÃO DE PRAZO:
------------------ Foi presente à consideração da Câmara a carta registada sob o n.º 5.029, em 13 de maio
corrente, de Carlos Fernandes Mendes & Filhos, Ld.ª, adjudicatária da empreitada em epígrafe, a solicitar a
prorrogação do prazo para a conclusão dos trabalhos respetivos até ao próximo dia 30. -------------------------------------------------- Face à informação da DPO, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
conceder a prorrogação pedida, a título legal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07. ENSINO BÁSICO/REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA
ESCOLA BÁSICA DE AROUCA (CENTRO ESCOLAR EB 2/3 DE AROUCA) – ERROS E OMISSÕES E
TRABALHOS A MENOS:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Foi presente à consideração da Câmara a informação da DPO n.º 7.157, de 13 de maio corrente,
a dar conta que durante a execução da empreitada em epígrafe “foram detetados erros e omissões de projeto,
relativos a várias situações”, já que foi verificado que a quantidade de alguns trabalhos prevista em projeto é
inferior à necessária, nomeadamente no que se refere a revestimentos e arranjos exteriores, trabalhos esses
que acendem a €10.991,15 (dez mil novecentos e noventa e um euros e quinze cêntimos) sendo o seu custo
imputável na sua totalidade ao dono da obra, nos termos definidos no n.º 3, art.º 378.º, do Código dos Contratos
Públicos. ------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Informam ainda aqueles serviços, que, por outro lado, foi também verificado que não se torna
necessária a execução de trabalhos no valor de €75.840,15 (setenta e cinco mil oitocentos e quarenta euros e
quinze cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face àquela informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
autorizar a realização dos trabalhos necessários ao suprimento dos erros e omissões referidos, bem como a
supressão dos trabalhos considerados desnecessários. -------------------------------------------------------------------------------------------- 08. ENSINO BÁSICO/REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA
ESCOLA BÁSICA DE AROUCA (CENTRO ESCOLAR EB 2/3 DE AROUCA) – TRABALHOS A MAIS E A
MENOS – PAINÉIS DE BETÃO: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a informação da DPO n.º 6.566, de 30 de abril findo, a
dar conta que na empreitada em epígrafe se mostra necessária a execução de trabalhos a mais no valor de
€3.636,30 (três mil seiscentos e trinta e seis euros e trinta cêntimos), e a supressão de outros no valor de
€3.339,90 (três mil trezentos e trinta e nove euros e noventa cêntimos). ------------------------------------------------------
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------------------ Face àquela informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
autorizar a realização dos trabalhos a mais e a supressão dos considerados desnecessários.------------------------------------------- 09. ENSINO BÁSICO/REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA
ESCOLA BÁSICA DE AROUCA (CENTRO ESCOLAR EB 2/3 DE AROUCA) – ALTERAÇÃO DE
ESPESSURA, ERROS E OMISSÕES E TRABALHOS A MENOS – REVESTIMENTOS EM GRANITO: ---------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a informação da DPO n.º 6.648, de 5 de maio corrente, a
dar conta que na “empreitada em epígrafe está previsto o revestimento de pavimentos e paredes exteriores em
peças de granito bujardado a pico fino, com determinada espessura”, não tendo o empreiteiro cumprido “o
requisito da espessura preconizada em projeto, embora tenha sido notificado para proceder à sua correção”,
razão pela qual, foi negociado com a adjudicatária um valor inferior ao proposto para a realização dos trabalhos
de “revestimento de granito no pavimento”, “revestimento dos bancos” e “lambrim das paredes exteriores”,
resultando desse facto a importância de €8.973,40 (oito mil novecentos e setenta e três euros e quarenta
cêntimos) correspondente a trabalhos a menos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Por outro lado, refere-se ainda que, no âmbito dos mesmos trabalhos, foram executados maiores
quantidades do que as que estavam previstas no projeto, que se consideram erros e omissões da
responsabilidade do dono da obra, no valor de €9.691,00 (nove mil seiscentos e noventa e um euros). ------------------------------ Informam ainda aqueles serviços que o sistema informático utilizado no controlo de empreitadas
“não permite fazer autos de medição com redução do preço unitário, pelo que a questão só poderá ser resolvida
através da redução da quantidade de trabalhos proporcional à diferença” entre o preço constante da proposta e
o preço final acordado para o revestimento de menor espessura”. ------------------------------------------------------------------------------- Face àquela informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
aprovar a alteração das espessuras dos revestimentos ali referidas, autorizar a realização dos trabalhos
necessários à correção dos erros e omissões e a supressão dos considerados desnecessários. --------------------------------------- Reentrou o Vereador senhor Fernando Mendes. ----------------------------------------------------------------------------------- 10. CULTURA/ACADEMIA SÉNIOR DE AROUCA – SUBSÍDIO – RENÚNCIA: ------------------------------------------ Foi presente a carta registada sob o n.º 4.422, em 24 de abril findo, da associação Academia
Sénior de Arouca, a informar que, apesar de ter já apresentado a sua candidatura ao apoio da Câmara para o
desenvolvimento da atividade regular no ano em curso e de ter tomado conhecimento da atribuição de uma
parte do subsídio, a direção “decidiu não receber o subsídio atribuído na íntegra” solicitando “que essa verba
seja disponibilizada para associações do concelho mais carenciadas e a viverem tempos de dificuldades”. ------------------------- A Câmara tomou conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11. AÇÃO SOCIAL/PRESTAÇÕES DE NATUREZA SOCIAL – CONCESSÃO: -------------------------
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------------------ Foram presentes à consideração da Câmara os seguintes pedidos de concessão de prestações
de natureza social: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 4.540, de 29 de abril último, de Maria de Fátima Duarte Pinto, residente em Cima,
Canelas, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de bens de primeira
necessidade;- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 4.677, de 5 de maio corrente, de Diana Marisa Soares Neves, residente em Baixo,
Canelas, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de bens de primeira
necessidade e com a aquisição de um colchão; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 4.658, de 5 de maio corrente, de Elsa Rosa Paiva da Silva, residente em Casa Nova,
Tropeço, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de bens de primeira
necessidade;- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 4.657, em 5 de maio corrente, de Diogo Fernando Pereira Fontes, residente na
Avenida 25 de Abril, 42, 1.º Dt.º, nesta vila, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a
aquisição de bens de primeira necessidade;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Registo n.º 4.660, em 5 de maio corrente, de Alzira Pinto Vieira, residente em Minhãos, Santa
Eulália, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de bens de primeira
necessidade;- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 4.684, de 5 de maio em curso, de Maria Filomena Tavares Ferreira, residente na Rua
Guerra Junqueiro, n.º 20, nesta vila, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de
bens de primeira necessidade; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 4.682, de 5 de maio corrente, de Manuel Gomes Gosta, residente no lugar de Friães,
freguesia de Moldes, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de bens de
primeira necessidade; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 4.661, em 5 de maio corrente, de Mariana Patrícia Ferreira Bastos, residente na Rua
Pedro Álvares Cabral, nesta vila, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de
bens de primeira necessidade e com a renda da sua habitação; --------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 4681, de 5 de maio corrente, de Paula Cristina Silva Tavares, residente no lugar de
Aido, freguesia de Arouca e Burgo, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de
bens de primeira necessidade; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 4659, de 14 de maio corrente, de Olha Shtefan, residente em Arrebais de Baixo,
Bouça, freguesia de Chave, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com o pagamento de
rendas; -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ Registo n.º 4.678, de 5 de maio corrente, de Rosinda Laura Ferreira Alves, residente em Cavada,
Santa Eulália, a solicitar a comparticipação da Câmara na aquisição de bens de primeira necessidade; ------------------------------ Registo n.º 4.680, de 5 de maio corrente, de Maria Fátima da Silva Assunção, residente em
Bouças, Alvarenga, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de bens de primeira
necessidade; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 4.541, de 29 de abril findo, de Maria Júlia de Almeida, residente em Cavada, Rossas,
a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de bens de primeira necessidade; ------------------------- Registo n.º 4.876, de 11 de maio corrente, de Elisabete da Silva Jesus, residente em Carvalhal
Redondo, S. Miguel do Mato, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de bens
de primeira necessidade; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 4.689, de 5 de maio corrente, de Davide Alves Ferreira, residente em Fundo de Vila,
Moldes, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de bens de primeira
necessidade; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 4.662, de 5 de maio corrente, de António Manuel Azevedo Vasconcelos, residente em
Romariz, Burgo, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de bens de primeira
necessidade; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 4.693, de 5 de maio corrente, de Tânia Raquel de Jesus Oliveira, residente em Meal,
Várzea, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de bens de primeira
necessidade; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 4.932, de 12 de maio corrente, de Generosa dos Santos Pinho, residente em Sibanas,
Rossas, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de bens de primeira
necessidade; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 4.933, de 12 de maio corrente, de Maria da Conceição Almeida, residente em Cimo da
Terceira, freguesia de Várzea, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de bens
de primeira necessidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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. ---- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12. URBANIZAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA ZONA POENTE DA VILA DE
AROUCA – TRABALHOS A MAIS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ Foi presente à consideração da Câmara a informação da DPO n.º 6.901, de 7 de maio corrente, a
dar conta da necessidade de realizar na empreitada em epígrafe trabalhos a mais no valor de €7.620,00 (sete
mil seiscentos e vinte euros).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face àquela informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
autorizar a realização daqueles trabalhos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13. TURISMO/CONSTRUÇÃO DA PONTE PEDONAL SUSPENSA SOBRE O RIO PAIVA –
PRORROGAÇÃO DE PRAZO:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a informação da DPO n.º 3.188, de 13 de maio corrente,
a dar conta que a adjudicatária da empreitada em epígrafe solicitou a prorrogação do prazo para conclusão dos
trabalhos, a título gracioso, até ao próximo dia 3 de junho. ----------------------------------------------------------------------------------------- Face à informação da DPO, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
conceder a referida prorrogação, a título gracioso.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 14. DIVERSOS/CONCESSÃO DE APOIOS AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL,
RECREATIVO E DESPORTIVO – PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: ------------------------------------------- Pela senhora Presidente foi presente a seguinte proposta: ---------------------------------------------------------------------- “Por força do disposto no número 2, art.º 5.º, do Regulamento para a Concessão de Apoios ao
Desenvolvimento Cultural, Social, Recreativo e Desportivo, as candidaturas das associações concelhias às
diversas medidas ali previstas deveriam ter sido apresentadas até ao dia 31 de março findo. ------------------------------------------- Acontece que, fruto da situação excecional causada pela disseminação do vírus causador da
covid 19, a esmagadora maioria das associações viu-se impedida de apresentar a sua candidatura dentro
daquele prazo, seja porque os serviços municipais encerraram o atendimento presencial, seja porque a situação
pandémica obrigou ao confinamento social que impediu a realização das Assembleias Gerais destinadas a
aprovar o relatório de atividades e as contas do último ano, documentos imprescindíveis à instrução das
referidas candidaturas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tendo sido já levantada a obrigação de confinamento social e permitido o retorno gradual da
atividade económica, proponho que a Câmara delibere fixar até ao dia 30 de junho próximo o novo prazo para
as associações apresentarem as suas candidaturas.” ----------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, aprovar aquela proposta,
abstendo-se o Vereador senhor Pedro Vieira, que justificou o seu voto com a seguinte declaração: ----------------------------------- “Eu concordo com esta prorrogação, mas noutros moldes e noutras circunstâncias. De acordo
com a posição que assumi em reuniões anteriores, eu não concordo com este procedimento. Entendo que
prorrogar o prazo para a apresentação de candidaturas cuja totalidade subsídio já foi atribuído, relativamente ao
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ano anterior, no caso das IPSS’s, ou 50% no que se refere às associações de natureza cultural, social,
recreativa e desportivo, não parece fazer muito sentido. Analisar, agora, as propostas que irão ser
apresentadas, não será mais do que um mero pró-forma, para dar uma de ideia de legalidade ao procedimento,
que na minha opinião não tem.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15. DIVERSOS/CONCESSÃO DE APOIOS AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL,
RECREATIVO E DESPORTIVO – COMISSÃO DE ANÁLISE: ------------------------------------------------------------------------------------ Na sequência da renúncia do Vereador senhor Pedro Vieira ao lugar que ocupava na comissão
de análise dos pedidos de concessão de apoios apresentados pelas associações do concelho no âmbito do
Regulamento para a Concessão de Apoios ao Desenvolvimento Cultural, Social, Recreativo e Desportivo, a
Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, designar, em sua substituição, a senhora
Isabel Bessa, Chefe da Divisão de Desenvolvimento Social desta Câmara. ------------------------------------------------------------------- 16. DIVERSOS/MOBILIDADE E SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – ADITAMENTO –
RETIFICAÇÃO: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a proposta da senhora Presidente, que se dá aqui como
reproduzida e a fazer parte integrante desta ata, a propor a aprovação da retificação à adenda ao contrato
administrativo de delegação de competência - Autoridade de Transportes, entre a AMP e o Município, nos
termos e com os fundamentos constantes no documento que lhe está anexado. ------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar a proposta que
antecede e mandar submete-lo à consideração da Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------- 17. DIVERSOS/POSTO DE CARREGAMENTO INSERIDO NA REDE PILOTO MOBI.E –
PROTOCOLO: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a minuta do protocolo a celebrar entre o Município de
Arouca e a MOBI.E, S. A., “que visa estabelecer uma relação de parceria entre os outorgantes por forma a criar
as condições necessárias para a dinamização da utilização de veículos elétricos (…) com a instalação de um
posto de carregamento normal para veículos elétricos, na Rua Alferes Diogo Malafaia”, documento que se dá
aqui como reproduzido e a fazer parte integrante desta ata. --------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele documento. -------------------- 18. DIVERSOS/ESPLANADAS EM ESPAÇO PÚBLICO – AMPLIAÇÃO: -------------------------------------------------- Pela senhora Presidente foi também presente a seguinte proposta: ---------------------------------------------------------- “Face às condições extraordinárias que atualmente vivemos, pelo efeito da pandemia, com
objetivo de apoiar os estabelecimentos de restauração e bebidas a superar algumas das restrições impostas
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para a abertura dos seus estabelecimentos com segurança, propomos que a Câmara Municipal autorize a
instalação de esplanadas abertas, ou a sua ampliação, nos espaços públicos, de modo a privilegiar-se a
utilização de espaços destinados aos clientes em áreas exteriores e minimizar o impacto da redução da lotação
dos estabelecimentos, nos termos e condições seguintes:
------------------ 1. A instalação ou ampliação de esplanadas abertas de apoio aos estabelecimentos de
restauração e de bebidas nos espaços públicos pode ser autorizada para além dos casos sujeitos a mera
comunicação prévia, nos termos previstos no regime jurídico do "Licenciamento Zero", aprovado pelo DL n.º
48/2011, de 1 de abril, na sua atual redação;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sempre que as condições o permitam, a instalação ou a ampliação das esplanadas referidas
no número anterior podem abranger largura superior à da fachada principal e a ocupação de outros espaços
que com ela não confrontem, designadamente jardins, parques, praças e largos públicos; ----------------------------------------------- 3. O pedido de autorização deve ser apresentado no "Balcão do Empreendedor", com todos os
elementos exigidos, nos termos estabelecidos naquele Decreto-Lei. ---------------------------------------------------------------------------- 4. O deferimento do pedido depende de parecer favorável dos serviços municipais competentes,
tendo em consideração, designadamente, as caraterísticas do mobiliário, a localização do espaço proposto, os
direitos de terceiros e a garantia das condições de circulação de pessoas e do trânsito de veículos; ---------------------------------- 5. A concessão de autorização para a instalação ou ampliação de esplanadas está isenta do
pagamento das taxas municipais, conforme deliberação de 21 de abril último. --------------------------------------------------------------- 6. O regime aqui proposto, caso venha a ser aprovado, vigorará até 31 de dezembro de 2020.” --------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar a proposta que
antecede. ----- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/PERCURSO PEDONAL E CICLÁVEL DO VALE DE
AROUCA – AUTO N.º 5: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o auto de medição de trabalhos número 5, relativo à
empreitada em epígrafe, no valor de €48.124,85 (quarenta e oito mil cento e vinte e quatro euros e oitenta e
cinco cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. ----------------------------- 20. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/CONSTRUÇÃO DA ROTUNDA E AVENIDA DE
ACESSO A BELECE, 1.ª FASE – AUTO N.º 6: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o auto de medição de trabalhos número 6, relativo à empreitada em epígrafe, no
valor de €20.974,80 (vinte mil novecentos e setenta e quatro euros e oitenta cêntimos). -------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. ------------
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------------------ 21. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS
INSTALAÇÕES DA ESCOLA BÁSICA DE AROUCA (CENTRO ESCOLAR EB 2/3 DE AROUCA) – AUTOS
N.º 25 E 26: - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foram presentes os autos de medição de trabalhos números 25 e 26, relativos à empreitada em
epígrafe, nos valores de, respetivamente, €15.259,35 (quinze mil duzentos e cinquenta e nove euros e trinta e
cinco cêntimos) e €30.688,28 (trinta mil seiscentos e oitenta e oito euros e vinte e oito cêntimos).-------------------------------------- Aquando da apresentação deste assunto o Vereador senhor Fernando Mendes informou a
senhora Presidente que nele tem interesse enquanto sócia 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, aprovar os referidos autos. ------------------------------------------------------------------------------------ APROVAÇÃO EM MINUTA: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Finalmente a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar a
presente ata em minuta, nos termos e para os efeitos do consignado nos números 3 e 4, art.º 57.º, da Lei
75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. --------------------------------------------------------------------------- Eram 16 horas e 5 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. -------------------------------------------------------------

