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ATA N.º 10/2021
REUNIÃO ORDINÁRIA DE ORDINÁRIA DE 04.MAIO.2021
------------------ Aos quatro dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, na freguesia de Várzea, deste concelho,
e Edifício Sede da Junta de Freguesia, 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 agradecer à Junta de Freguesia pela cedência das
instalações para a realização de mais uma reunião descentralizada da Câmara, prática que havia sido
interrompida devido à situação pandémica decorrente da covid-19. ----------------------------------------------------------------------------- Seguidamente o Vereador senhor Pedro Vieira pediu a palavra para: -------------------------------------------------------- 1. Felicitar o Presidente da Junta de Freguesia e agradecer pela cedência de instalações para a
realização da presente reunião, e felicitá-lo também pela conclusão da obra da Remolha, realizada em
colaboração com a Câmara Municipal; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Perguntar porque não foi incluída na ordem do dia da presente reunião a discussão da sua
proposta que ficou para estudo na reunião anterior, visando a concessão de apoios a empresas e empresários
em nome individual para mitigar os efeitos decorrentes da situação pandémica que se vive. --------------------------------------------- Em sequência a senhora Presidente referiu que: ----------------------------------------------------------------------------------- 1. A obra foi realizada pela Câmara, em estreita colaboração da Junta de Freguesia, o que é
motivo de orgulho para ambas as entidades; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. A proposta está a ser estudada e avaliada e que assim que houver algo de concreto,
designadamente quanto aos impactos das medidas preconizadas, ela será novamente submetida à
consideração da Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ II — PERÍODO DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 01. ATA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a ata n.º 09/2021, relativa à reunião ordinária de 20 de
abril último. --- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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 85, do dia de ontem, que apresenta um
saldo em disponibilidades no valor global de €6.730.898,35 (seis milhões setecentos e trinta mil oitocentos e
noventa e oito euros e trinta e cinco cêntimos), correspondente a operações orçamentais e não orçamentais,
nos valores de, respetivamente, €6.115.827,01 (seis milhões cento e quinze mil oitocentos e vinte e sete euros
e um cêntimo) e €615.071,34 (seiscentos e quinze mil e setenta e um euros e trinta e quatro cêntimos). ----------------------------- A Câmara tomou conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/GRANDES OPÇÕES DO PLANO – 10.ª ALTERAÇÃO: ------------------------ Foi presente à consideração da Câmara a 10.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 €3.700,00 (três mil e setecentos 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 – 10.ª ALTERAÇÃO: -------------------------------------------------- Foi presente a 10.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 €113.700,00 (cento e
treze mil e setecentos euros), documento que se dá aqui como reproduzido e a fazer parte integrante desta ata.
------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com as abstenções dos
Vereadores senhores Fernando Mendes, Vítor Carvalho e Pedro Vieira, aprovar o documento que antecede. ---------------------- 06. ENSINO BÁSICO/FORNECIMENTO CONTÍNUO DE REFEIÇÕES ESCOLARES - ANO
LETIVO 2021/2022 – RETIFICAÇÃO – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO: --------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o despacho proferido pela senhora Presidente, no uso da
competência excecional prevista no n.º 3, art.º 35.º, do anexo à Lei número 75/2013, de 12 de Setembro,
mediante o qual decidiu oficiosamente sobre os erros detetados nas peças do procedimento para adjudicação
do fornecimento em epígrafe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, ratificar aquele despacho. ---------------------- 07. CULTURA/ACADEMIA DE MÚSICA DE AROUCA – SUBSÍDIO: ------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a carta registada sob o n.º 3.942, em 30 de março findo,
da Academia de Música de Arouca, a solicitar a concessão do subsídio para fazer face a despesas com as suas
atividades, previsto nas Grandes Opções do Plano para o ano em curso.-----------------------------------------------------
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------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, conceder o subsídio de
€7.500,00 (sete mil e quinhentos euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08. DESPORTO E TEMPOS LIVRES/XVI OPEN DE TÉNIS DE AROUCA 2021 –
REGULAMENTO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o regulamento par o XVI Open de Ténis de Arouca,
documento que se dá aqui como reproduzido e a fazer parte integrante desta ata. --------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele regulamento. ------------------ 09. AÇÃO SOCIAL/PRESTAÇÕES DE NATUREZA SOCIAL – CONCESSÃO:------------------------------------------ Foram presentes à consideração da Câmara os seguintes pedidos de concessão de prestações
de natureza social: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registos n.º 5.107 e 4526, de 28 de abril findo, de Olha Shetefan, residente em Quintela,
Alvarenga, o primeiro a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de bens de
primeira necessidade e o segundo a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a renda da sua
habitação; ---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 4.621, de 28 de abril último, de Paula Regina Alves e Silva, residente no Largo D.
Sancho, lote 23, 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 5.027, de 28 de abril último, de José Luís da Silva Ferreira Lente, residente na Av.
Reinaldo Noronha, 39, nesta vila, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a renda da sua
habitação; ---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 5.108, de 28 de abril último, de Maria de Fátima Teixeira Ferreira, residente na Rua da
Boavista, 122, nesta vila, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a renda 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. ----- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10. HABITAÇÃO/LOTEAMENTO DA QUINTA DO CERRADO – ANTEPROJETO DE
INFRAESTRUTURAS:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o anteprojeto das infraestruturas do loteamento da
Quinta do Cerrado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ Face à informação da DAU, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
aprovar aquele anteprojeto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11. BOMBEIROS/ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE
NESPEREIRA – SUBSÍDIO: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente a carta registada sob o n.º 5.020, de 22 de abril último, da Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Nespereira, a solicitar a concessão do subsídio previsto nas Grandes Opções do
Plano do Município, destinado a fazer face a despesas com as suas atividades.------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, conceder o subsídio de
€2.500,00 (dois mil e quinhentos euros). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12. BOMBEIROS/CONCESSÃO DE REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS – JOÃO
MARCELO SOARES BRANDÃO – ISENÇÃO DE TAXAS:---------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o requerimento registado nos competentes serviços sob
o n.º 4.902, de 20 de abril último, de João Marcelo Soares Brandão, residente no lugar de Santa Maria do
Monte, Santa Eulália, a solicitar, nos termos do disposto na alínea g), art.º 6.º, do Regulamento de Concessão
de Regalias Sociais aos Bombeiros Voluntários, a isenção do pagamento das taxas inerentes à operação
urbanística a que se refere o processo de obras n.º 43/2020. -------------------------------------------------------------------------------------- Face à informação da DEGRH, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por
unanimidade, deferir o pedido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13. TURISMO/PERCURSO PEDONAL E CICLÁVEL DO VALE DE AROUCA – PONTE DAS
EIRAS: ------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pelos Vereadores senhores Fernando Mendes e Vítor Carvalho foi presente à consideração da
Câmara uma proposta de intervenção na Ponte das Eiras, visando o melhoramento daquele espaço na
sequência da empreitada do Percurso Pedonal e Ciclável do Vale de Arouca.---------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deixar o assunto para estudo.
------------------ 14. DIVERSOS/ATRIBUIÇÃO DE TOPONÍMIA NA FREGUESIA DE ROSSAS: ----------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a proposta para atribuição de topónimos aos
arruamentos da freguesia de Rossas, 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. ---- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA DO FORNO
TELHEIRO À IGREJA – URRÔ – AUTO N.º 8: ---------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ Foi presente à consideração da Câmara o auto n.º 8, relativo à empreitada em epígrafe, no valor
de €39.196,88 (trinta e nove mil cento e noventa e seis euros e oitenta e oito cêntimos). ------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. ----------------------------- 16. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/PERCURSO PEDONAL E CICLÁVEL DO VALE DE
AROUCA – AUTOS N.º 24 E 25: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foram presentes os autos de medição de trabalhos n.º 24 e 25, relativos à empreitada em
epígrafe, nos valores de, respetivamente, €3.551,76 (três mil quinhentos e cinquenta e um euros e setenta e
seis cêntimos) e €24.760,00 (vinte e quatro mil setecentos e sessenta euros). --------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aqueles autos. -------------------------- 17. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA ZONA
POENTE DA VILA DE AROUCA – AUTO N.º 74: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o auto de medição de trabalhos n.º 74, relativo à
empreitada em epígrafe, no valor de €20.455,50 (vinte mil quatrocentos e cinquenta e cinco euros e cinquenta
cêntimos). ---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. ----------------------------- 18. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/REQUALIFICAÇÃO DO CRUZAMENTO DA
PORTELA DE MOLDES – PORTAS DA FREITA – AUTOS N.º 5 E 6: ------------------------------------------------------------------------- Foram presentes os autos de medição de trabalhos n.º 5 e 6, relativos à empreitada em epígrafe,
nos valores de, respetivamente, €36.416,70 (trinta e seis mil quatrocentos e dezasseis euros e setenta
cêntimos) e €4.209,45 (quatro mil duzentos e nove euros e quarenta e cinco cêntimos). -------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aqueles autos. -------------------------- 19. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/REQUALIFICAÇÃO DA RUA CIDADE DE POLIGNY
– AUTO N.º 7: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o auto de medição de trabalhos número 7, relativos à empreitada em epígrafe, no
valor de €22.995,50 (vinte e dois mil novecentos e noventa e cinco euros e cinquenta cêntimos). -------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. ----------------------------- III — INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 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.----------------------------------------------------------
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------------------ Eram 15 horas e 30 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

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

