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ATA N.º 02/2021
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 19.JANEIRO.2021
------------------ Aos dezanove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, 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 Mendes Brandão,
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, relativamente aos esclarecimentos solicitados pelo senhor Vereador Pedro
Vieira, na reunião de 22 de dezembro findo, referentes ao tarifário social da água, informou: -------------------------------------------- Que o potencial universo de beneficiários locais da tarifa social da água, tendo por base a
informação facultada pela DGAL, é de 23,6% no que concerne ao atual volume de clientes.--------------------------------------------- No que concerne ao impacto financeiro, este vai depender das condições que cada município definir
aplicar.--------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sobre este assunto e sobre a obrigatoriedade de todos os municípios da parceria terem de aplicar
o novo tarifário social em simultâneo e eventualmente com as mesmas regras, apesar de já ter sido solicitado à
Águas do Norte há vários meses, que confirmem estas dúvidas, até ao momento não obtivemos uma resposta
concreta, tendo sido dito que aguardam parecer jurídico. ------------------------------------------------------------------------------------------- Que na próxima reunião de Câmara será presente o procedimento para alteração ao regulamento
do tarifário social municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Vereador senhor Vítor Carvalho pediu a palavra para apresentar o seguinte: ------------------------------------------- “1. Conselho Municipal da Juventude/Politicas Municipais da Juventude -------------------------------------------- Recentemente o Município de Arouca, procedeu à contratação de um serviço de “Consultoria no
âmbito da conceção, desenvolvimento e implementação de políticas de juventude no Município de Arouca”
invocando como fundamentação a ausência de recursos próprios. ------------------------------------------------------------------------------ A Sr.ª Presidente foi vereadora entre 2009 e 2017 e vice-presidente entre 2013 e 2017 onde teve a
seu cargo o tema da Juventude. Mais, de 2017 até final de 2020, mesmo depois de várias vezes ter sido alertada
para a temática, não conseguiu implementar o conselho municipal da juventude, afirmando mesmo que as
políticas adotadas relativamente aos jovens eram transversais. ---------------------------------------------------------------------------------- Ora agora em 2021 e praticamente em final de mandato, vai contratar externamente “Consultoria
no âmbito da conceção, desenvolvimento e implementação de políticas de juventude no Município de Arouca”. É
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portanto, a prova cabal e demonstração da total incapacidade e ausência de visão e implementação de políticas
para a juventude, (coisa que até os grupos de jovens o conseguem fazer, praticamente sem recursos, nas suas
paróquias).--- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Acresce ainda que o contrato de prestação de serviços é de 365 dias, extravasa o período do atual
mandato, o que é demonstrativo da sua vontade, mas não tem nada de democrático. ----------------------------------------------------- Releve-se que não temos nada contra o/a profissional em causa, temos é contra a forma e ousadia
como estas coisas são feitas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Turismo/516 Arouca – Ponte Suspensa ----------------------------------------------------------------------------------------- Para além dos vários os momentos em que solicitei elementos sobre este assunto e até hoje nada
me foi fornecido, pretendia um relatório claro, objetivo e que descrimine e evidencie os seguintes aspetos: ------------------------- a) Investimentos realizados: diretos e indireto associado à estrutura (estudos, pessoal, aquisição
de terrenos,…), até à data;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- b) Pressupostos/Estudos que estiveram na origem da fixação dos preços dos bilhetes da ponte
suspensa; --- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- c) Previsão dos investimentos futuros: infraestruturas e outros em falta; ---------------------------------------------------- d) Custos de funcionamento (manutenção, pessoal, seguros, segurança, entre outros
correlacionados); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- e) Objetivos e receitas previstas tendo em conta o número e natureza dos visitantes; ---------------------------------- f) Data em que me vai entregar esse relatório. -------------------------------------------------------------------------------------- Relembro que a última vez que lhe solicitei foi na reunião do passado dia 22 de Dezembro. -------------------------- Neste sentido pretendo que a Sr.ª Presidente agende um dia e disponibilize um espaço e um técnico
para reunir comigo, cujo tema da reunião é este. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3. Pavimentadora -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Gostaríamos que a Sr.ª Presidente nos fizesse chegar um relatório com informação desde a
aquisição da Pavimentadora até 31.12.2020, relativamente a: ------------------------------------------------------------------------------------- a) Quantas toneladas/m2 executou; --------------------------------------------------------------------------------------------------- b) Número de obras realizadas; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- c) Nº Horas; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Pandemia-Covid19 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Gostaríamos que a Sr.ª Presidente nos faça chegar uma lista detalhada com os gastos da
Pandemia-Covid19 até 31.12.2020.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Vereador senhor Pedro Vieira solicitou a palavra para: -------------------------------------------------------
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------------------ 1. Sobre a contratação de serviços de designer, perguntar se, existindo no quadro do município
uma designer, havia necessidade daquela contratação externa. ---------------------------------------------------------------------------------- 2. Sobre a recente contratação de serviço de consultoria no âmbito das políticas de juventude,
perguntar se o Conselho Municipal de Juventude não está implementado por falta de indicação de membros e
questiona se não seria uma mais valia envolver no processo outras entidades/instituições juvenis. ------------------------------------ 3. Referir que teve conhecimento de alguns atos de vandalismo no centro Coordenador de
Transportes e questionar se não se justificaria a instalação de Câmaras de vigilância. ---------------------------------------------------- A propósito da intervenção do Vereador senhor Vítor Carvalho a senhora Presidente disse: -------------------------- 1. Que o Município tem trabalhado as políticas de juventude em todas as suas áreas de atuação.
Recorreu a uma prestação de serviços para apoiar na operacionalização da estratégia municipal de juventude. ------------------- 2. e 3. Que tem disponibilizado a informação nos relatórios que são presentes em Assembleia
Municipal e que, entretanto, disponibilizará o relatório disponível nos respetivos serviços sobre a matéria. -------------------------- 4. Que será feita a atualização da última informação disponibilizada no último relatório. -------------------------------- Ao Vereador senhor Pedro Vieira a senhora Presidente disse: ----------------------------------------------------------------- 1. Que a contratação ocorreu por haver necessidade de reforçar os serviços com o desdobramento
gráfico, a nova imagem do município e outros.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Que estão a ser notificadas as entidades para indicarem os membros para a constituição do
Conselho Municipal de Juventude. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3. Que no Centro Coordenador de Transportes foi reforçada a iluminação no exterior e que poderse-á solicitar à G.N.R. o reforço de vigilância. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- II — PERÍODO DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 01. ATA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a ata n.º 01/2021, relativa à reunião ordinária de 5 de
janeiro corrente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprová-la. ------------------------------------------ 02. JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente a carta da senhora Presidente a solicitar a justificação da sua falta à última reunião. ------------------ Aquando da apresentação deste assunto a senhora Presidente informou que, por nele ter interesse,
deve ser declarada impedida de participar na sua discussão e votação. ----------------------------------------------------------------------- Declarado o impedimento, assumiu a direção dos trabalhos o senhor Vice-Presidente, nos termos
do número 3, do art.º 57, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. -----------------------------------------------------------------
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------------------ A Câmara deliberou, sem a presença da senhora Presidente, decorrida votação nominal e por
unanimidade, considerar aquela falta justificada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: ----------------------------------------------- Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 11, do dia de ontem, que apresenta um saldo
em disponibilidades no valor global de €6.117.851,95 (seis milhões cento e dezassete mil oitocentos e cinquenta
e um euros e noventa e cinco cêntimos), correspondente a operações orçamentais e não orçamentais, nos valores
de respetivamente, €5.538.121,37 (cinco milhões quinhentos e trinta e oito mil cento e vinte e um euros e trinta e
sete cêntimos) e €579.730,58 (quinhentos e setenta e nove mil setecentos e trinta euros e cinquenta e oito
cêntimos). ---- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/27.ª ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO –
RATIFICAÇÃO DE DESPACHO: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o despacho da senhora Presidente, proferido em 30 de
dezembro findo, no uso da competência excecional prevista no número 3, art.º 35.º, do RJAL aprovado pela Lei
número 75/2013, de 12 de setembro, mediante o qual aprovou a 27.ª alteração às Grandes Opções do Plano para
o ano findo, documento que se dá aqui como reproduzido e a fazer parte integrante desta ata. ----------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria com a abstenção dos Vereadores
senhores Fernando Mendes, Vítor Carvalho e Pedro Vieira, ratificar aquele despacho. ---------------------------------------------------- 05. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/1.ª ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO E 1.ª
ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO: -------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o despacho da senhora Presidente, proferido em 2 de
janeiro corrente, no uso da competência excecional prevista no número 3, art.º 35.º, do RJAL aprovado pela Lei
número 75/2013, de 12 de setembro, mediante o qual aprovou a 1.ª alteração às Grandes Opções do Plano e a
1.ª alteração ao orçamento para o ano em curso, documento que se dá aqui como reproduzido e a fazer parte
integrante desta ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria com a abstenção dos Vereadores
senhores Fernando Mendes, Vítor Carvalho e Pedro Vieira, ratificar aquele despacho. ---------------------------------------------------- 06. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/2.ª ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES: ---------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a 2.ª alteração às Grandes Opções do Plano para o ano
em curso, instruída com o mapa discriminativo dos projetos/ações a alterar, da qual resulta uma diminuição da
dotação global definida no valor de €46.500,00 (quarenta e seis mil e quinhentos euros), documento que se dá
aqui como reproduzido e a fazer parte integrante desta ata. ----------------------------------------------------------------------
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------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria com a abstenção dos Vereadores
senhores Fernando Mendes, Vítor Carvalho e Pedro Vieira, aprovar o documento que antecede. -------------------------------------- 07. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/2.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO: ------------------------------------------------ Foi presente a 2.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 €278.200,00 (duzentos e
setenta e oito mil e duzentos euros), documento que se dá aqui como reproduzido e a fazer parte integrante desta
ata. ------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria com a abstenção dos Vereadores
senhores Fernando Mendes, Vítor Carvalho e Pedro Vieira, aprovar o documento que antecede. -------------------------------------- 08. 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 12.954, de 25 de novembro do ano findo, de Natércia da Graça Soares Pinto Cruz,
residente em Casinha, freguesia de Santa Eulália, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com
despesas de habitação;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 12.634, de 18 de novembro do ano findo, de António Pinho Almeida, residente em
Carvoeiro, freguesia de Rossas, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de canos
para ligação ao saneamento; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 12.804, de 23 de novembro do ano findo, de Jéssica Raquel Moreira de Pinho, residente
em Nogueiró, freguesia de Urrô, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de bens
de primeira necessidade; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 12.956, de 25 de novembro do ano findo, de Tânia Patrícia da Silva Brandão, residente
em Murça, freguesia de Santa Eulália, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de
bens de primeira necessidade e com a aquisição de óculos;--------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 13.423, de 9 de dezembro do ano findo, de Inês Soares Alves, residente em Canelas
de Baixo, União de Freguesias de Canelas e Espiunca, a solicitar a comparticipação da Câmara, nos encargos
com a aquisição materiais de construção e com a aquisição de lentes para óculos; -------------------------------------------------------- Registo n.º 11.883, de 3 de novembro do ano findo, de Tânia Raquel de Jesus Oliveira, residente
em Meal, freguesia de Várzea, a solicitar a comparticipação da Câmara, nos encargos com a aquisição de óculos;
------------------ Registo n.º 471, de 12 de janeiro corrente, de Sara Maria Brandão Aguiar, residente em Costa,
freguesia de Rossas, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de bens de primeira
necessidade;- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ Registo n.º 464, de 12 de janeiro corrente, de Fernando Duarte Paiva, residente em Chãos,
freguesia de Santa Eulália, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de um
frigorifico;----- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 14.050, de 21 de dezembro do ano findo, de Maria de Lurdes de Pinho Duarte, residente
em Fonte Tinta, freguesia de Alvarenga, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição
de um fogão a lenha; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Registo n.º 13.650, de 14 de dezembro do ano findo, de Alzira Valente Teixeira, residente em
Travessa da Solada, n.º 46, em Escariz, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição
de bens de primeira necessidade; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 11.098, de 19 de outubro do ano findo, de Tânia Solange Teixeira Duarte, residente em
Canelas de Cima, União de Freguesias de Canelas e Espiunca, a solicitar a comparticipação da Câmara nos
encargos com a renda da habitação; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 13.809, de 16 de dezembro do ano findo, de Maria Isabel da Silva Duarte, residente em
Covêlo de Paivó, União de Freguesias de Covêlo de Paivó e Janarde, a solicitar a comparticipação da Câmara
nos encargos com a aquisição de canos para água, destruídos por incêndio; ----------------------------------------------------------------- Registo n.º 12.955, de 25 de novembro do ano findo, de José Augusto Soares de Oliveira, residente
em Bairro dos Pobres, União de Freguesias de Arouca e Burgo, 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. ---- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09. URBANIZAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO DA RUA CIDADE DE POLIGNY – TRABALHOS
COMPLEMENTARES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a informação da DPO número 650 de 21 de janeiro
corrente, a dar conta de que, na empreitada em epígrafe, se torna necessário proceder à realização de trabalhos
complementares imprevisíveis no valor de €2.257,66 (dois mil duzentos e cinquenta e sete euros e sessenta e
seis cêntimos) e de trabalhos complementares imprevistos no valor €1.000,00 (mil euros). ----------------------------------------------- Face àquela informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
aprovar a realização daqueles trabalhos. -----------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ 10. URBANIZAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO DO CRUZAMENTO DA PORTELA DE MOLDES –
PORTAS DA FREITA – PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE:----------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o plano de segurança e saúde relativo à empreitada em
epígrafe. ------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face à informação da DPO, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
aprovar aquele plano. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11. TURISMO/REFUNCIONALIZAÇÃO DA CARREIRA DOS MOINHOS PARA FINS
TURÍSTICOS – CASA DA MOLEIRA – ANÚNCIO, PROGRAMA DE PROCEDIMENTO E CADERNO DE
ENCARGOS: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foram presentes à consideração da Câmara o anúncio, o programa de procedimento e o caderno
de encargos relativos à empreitada em epígrafe.------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, contratar a execução da
referida empreitada, fixar em €225.434,80 (duzentos e vinte e cinco mil quatrocentos e trinta e quatro euros e
oitenta cêntimos) o respetivo preço base, adotar o procedimento de concurso público para o efeito e aprovar as
referidas peças procedimentais, nos termos do disposto no CCP e nos demais termos constantes da proposta
dos serviços que se encontra anexada ao processo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 12. REDE VIÁRIA/BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA DE FORNO TELHEIRO À IGREJA – DESVIO
DE TRÂNSITO: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o e-mail de 5 de janeiro corrente, de Aborridas Terraplanagens, Ld.ª, adjudicatária da
empreitada em epígrafe, a apresentar pedido para desvio de trânsito na Rua de São Miguel, no troço desde a
concordância da EM 506 até à concordância com a EN 224, de modo a realizar as redes de infraestruturas. ----------------------- Face à informação da DPO, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade
autorizar desvio de trânsito pretendido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13. REDE VIÁRIA/PAVIMENTAÇÃO EM TAPETE EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO –
SUSPENSÃO PARCIAL: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Foi presente a informação da DPO, número 1.138, de 15 de janeiro corrente, a dar conta de que,
do conjunto de troços que fazem parte da empreitada em epígrafe, a empresa Águas do Norte, tinha previsto
intervir em três. Não tendo aquela empresa dado por concluídos os trabalhos num dos troços, torna-se necessária
a suspensão dos trabalhos na empreitada acima, nos troços “Tropeço – da Igreja ao Alto do Pousadouro” e “EM
506-2 – Troço Bacelo/Capela de S. João”, pelo que propõe que a Câmara aprove a suspensão parcial da
execução da empreitada até que cessem as causas que a determinaram. ---------------------------------------------------
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------------------ Face àquela informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade
aprovar a suspensão nos termos propostos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14. LICENCIAMENTO DE OBRAS/MARIA FERNANDA OLIVEIRA – ISENÇÃO DE TAXAS: ----------------------- Foi presente o requerimento registado sob o n.º 6.556, em 26 de junho do ano findo, de Maria
Fernanda Oliveira, residente em Orvida, freguesia de Fermedo, concelho de Arouca, a solicitar a isenção do
pagamento das taxas devidas pelo pedido de prorrogação de licença, a que se refere o processo de obras n.º
318/2003. ---- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face à informação da DAU, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
conceder a isenção do pagamento da totalidade das taxas referidas. --------------------------------------------------------------------------- 15. DIVERSOS/ALBANO DUARTE DE PINHO RODRIGUES – USO INDUSTRIAL –
DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o requerimento registado sob o n.º 2.005, em 19 de fevereiro do ano findo, de Albano
Duarte de Pinho Rodrigues, residente em Bouceguedim, freguesia de Moldes, a solicitar que lhe seja declarada
a compatibilidade com o uso industrial da sua habitação, sita no referido lugar, nos termos e para os efeitos do
disposto na alínea b), n.º 3, art.º 18.º, do Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto, na sua redação atual. -------------------------- Face à informação da DAU, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
indeferir o pedido pelo facto de o edifício onde se pretende a instalação, ser uma edificação ilegal, sem licença
de utilização, contrariando o estabelecido na al. b), n.º 3, art.º 18.º, do Dec. Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto, na
sua redação atual. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16.

DIVERSOS/LAIS

ATKOCIUS

–

USO

INDUSTRIAL

–

DECLARAÇÃO

DE

COMPATIBILIDADE:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o requerimento registado sob o n.º 13.735, em 15 de dezembro do ano findo, de Lais
Atkocius, residente em Matinho, freguesia de Rossas, a solicitar que lhe seja declarada a compatibilidade com o
uso industrial da sua habitação, sita no referido lugar, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea b), n.º
3, art.º 18.º, do Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto, na sua redação atual. ------------------------------------------------------------ Face à informação da DAU, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
deferir o pedido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17. DIVERSOS/ ÁGUAS DO NORTE – EXTENSÕES DAS REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS
RESIDUAIS NAS FREGUESIAS DE SANTA EULÁLIA, ROSSAS, BURGO E URRÔ – INTERVENÇÃO NO
LUGAR DA COSTA, FREGUESIA DE ROSSAS – SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA: ---------------------------------------
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------------------ Foi presente a carta registada sob o n.º 399, em 12 de janeiro corrente, da Águas do Norte, S. A.,
a colocar à consideração da Câmara “o Plano de Sinalização Temporária, para a intervenção no lugar da Costa,
freguesia de Rossas”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face à informação da DAU, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
aprovar o plano de sinalização apresentado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18. DIVERSOS/AGA – ASSOCIAÇÃO GEOPARQUE AROUCA – DESPESAS DE
FUNCIONAMENTO – COMPARTICIPAÇÃO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a carta registada sob o n.º 43, em 4 de janeiro corrente,
da AGA – Associação Geoparque Arouca, a solicitar a atribuição da comparticipação financeira da Câmara para
fazer face a despesas correntes no ano em curso, em conformidade com o estabelecido na alínea c), cláusula 4.ª
do protocolo celebrado entre aquela associação e o Município em 25 de agosto de 2008. ------------------------------------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com as abstenções dos Vereadores
senhores Fernando Mendes, Vítor Carvalho e Pedro Vieira, conceder a comparticipação de €220.000,00
(duzentos e vinte mil euros), pagando de imediato 50% daquele valor e o restante, em duodécimos mensais,
sucessivos e iguais, no decurso do corrente ano. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Os Vereadores senhores Fernando Mendes e Vitor Carvalho apresentaram a seguinte declaração
de voto:-------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Nós, Fernando Mendes e Vítor Carvalho, abstemo-nos, pois trata-se de um valor muito
significativo, absorvendo importantes recursos financeiros da autarquia; Releve-se que deverá existir um
tratamento equitativo com as outras Associações/Instituições do concelho, uma vez que também estas, promovem
atividades e contribuem com iniciativas para o desenvolvimento do mesmo;------------------------------------------------------------------ Neste sentido, entendemos que a atuação da AGA deverá primar pela autonomia em relação à
autarquia, devendo afirmar-se e ter a sua própria ação, de forma independente e clara, demonstrando a sua
viabilidade e o impacto real e objetivo no território. Somos apologistas que as questões de turismo deveriam ser
centralizadas num modelo de organização da AGA, nomeadamente Passadiços Paiva, Ponte Suspensa, entre
outras, tal como já faz com o Centro de Interpretação das Pedras Parideiras. ---------------------------------------------------------------- Pelo contrário, a Câmara está a criar estruturas internas e paralelas (recursos humanos e técnicos),
gastando e duplicando recursos. Sabemos o que está subjacente ao facto da Sr.ª Presidente não tomar esta
decisão.” ------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- APROVAÇÃO EM MINUTA: --------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ 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 25 minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata, que, achada conforme, vai ser assinada
pela senhora Presidente e por mim,

, Assistente Técnica da

Divisão de Expediente Geral e de Gestão de Recursos Humanos que a redigi. ---------------------------------------------

