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ATA N.º 11/2021
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 18.MAIO.2021
------------------ Aos dezoito dias do mês de maio 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
Brandão Mendes, Vítor Carlos Costa Carvalho e Pedro Miguel de Oliveira Rodrigues Vieira. -------------------------------------------- Pelas 14.30 horas a senhora Presidente declarou aberta a reunião. ---------------------------------------------------------- I — PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ---------------------------------------------------------------------------------- O Vereador senhor Vítor Carvalho pediu a palavra para apresentar o seguinte: ------------------------------------------- “1. REDE VIÁRIA/PAVIMENTAÇÃO: -------------------------------------------------------------------------------------------------- Hoje vem a reunião de câmara a Pavimentação de várias estradas. Sobre isso apraz-nos dizer
que é pena não haver eleições todos os anos. É lamentável o estado das estradas, com exemplos por todo o
concelho, sendo “grosso modo” a preocupação e a gestão feita para os 4 meses antes das eleições, nesta
altura trabalha-se noite fora e até fins-de-semana. Estaremos atentos, e já agora aproveitem para fazer
novamente a marcação do piso da Estrada que liga a Portela a Candal, mas antes disso procedam ao
alcatroamento, pois caso contrário daqui a 2 anos podem voltar a fazer o mesmo. --------------------------------------------------------- Vem hoje a reunião de Câmara a Pavimentação da Rua do Buraco do Vento (Figueiredo –
Burgo), no entanto não deixamos de lamentar que é preciso os residentes clamarem ou colocarem nas redes
sociais para a autarquia atue. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Turismo/Infraestruturas de apoio á Ponte Pedonal Suspensa/Passadiços ----------------------------------------------- Efetivamente não se compreende com tanto tempo de planeamento, sucessivos adiamentos,
assim como a experiência inicial dos passadiços não foram pensadas, estruturadas e acauteladas
infraestruturas de apoio, acessibilidades, parque de estacionamento, wc´s, etc … ---------------------------------------------------------- 3. CONCURSO FOTOGRÁFICO "CLICK AROUCA" ------------------------------------------------------------------------------ Na reunião de 4 de Junho de 2019, abordamos a “grandeza” dos cofres do município com
atribuição num concurso fotográfico do valor de prémios de 6.500€ comparando então aos 7.500€ do Porto.
Hoje vem a reunião de câmara um pedido de comparticipação para um concurso fotográfico cabendo ao
município de Arouca o valor de 500€. Portanto, tendo em consideração a comparticipação de todos os
municípios o valor total é de 3.500€. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Neste sentido, é só fazer as contas e tirar as conclusões. ----------------------------------------------------------------------- 4. ECOCENTRO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ A 4 de Setembro de 2018, sabendo que a responsabilidade na gestão dos RCD produzidos em
obras particulares isentas de licença e não submetidas a comunicação prévia é dos municípios, sendo
conhecedores de muitos episódios de depósitos ilegais de todo o tipo de resíduos, e depois de conhecida a
insuficiência do atual ecocentro, apresentamos uma proposta para a criação de dois ecocentros em locais a
definir de acordo com os critérios que se entendessem mais adequados, satisfazendo assim a questão de
proximidade que neste caso entendemos por primordial.-------------------------------------------------------------------------------------------- Propusemos também a criação de um serviço de recolha deste tipo de resíduos, tendencialmente
gratuitos à semelhança do que já acontece com sucesso com a “recolha de monos”. ------------------------------------------------------ Sugerimos ainda a britagem de resíduos da categoria 1701(LER)-(betão, tijolos e ladrilhos) para
uso em obras de administração direta, sempre que as características o permitam. ---------------------------------------------------------- Recomendamos também um conjunto de boas práticas para informação e promoção e o
desenvolvimento de regras claras para a separação de resíduos na origem, por forma a serem aceites no ato de
entrega nos ecocentros; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Disponibilização de panfletos/brochuras; ---------------------------------------------------------------------------------------------- Disponibilização de conteúdos na página do município; -------------------------------------------------------------------------- Prestação de apoio no contacto com operadores; ---------------------------------------------------------------------------------- Disseminação de informação junto das Juntas de Freguesia, AECA, e empresas a informar que
os ecocentros aceitam resíduos de construção civil devidamente separados; ----------------------------------------------------------------- Disponibilização de equipamentos aos munícipes (aluguer de contentores e big-bags);--------------------------------- Produção de manual de gestão de RCD em obra. ---------------------------------------------------------------------------------- Em resposta à nossa proposta sobre esta temática a senhora presidente informou que “A Câmara
está a trabalhar, no âmbito da Área Metropolitana do Porto, no desenvolvimento de um projeto comum que
permita a resolução desse problema, que não é de fácil resolução.” O Vereador senhor António Tavares
complementou a informação dizendo que “a Associação de Municípios Terras de Santa Maria está a estudar a
criação de um ponto de receção dos resíduos provenientes de construção nas proximidades do limite do
concelho, no sentido de criar condições de proximidade que evitem o abandono dos inertes, de forma ilegal e
clandestina.”- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ora, nem uma solução, nem outra é a que aqui nos é hoje dada a conhecer. Uma vez que o que
aqui está em causa é a reconstrução do atual ecocentro, que não sendo a totalidade daquilo que propusemos,
não podemos deixar de saudar, propomos agora, a criação em algumas freguesias de locais de depósito
temporário com as devidas condições e cumprindo toda a legislação sobre esta matéria, satisfazendo assim
aquilo que para nós é fundamental nesta questão que é a proximidade.-------------------------------------------------------

Ata n.º 11/2021
Reunião de 18.05.2021
Pg. 3

___________________________________

------------------ 5. ESTUDO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE RECOLHA DE BIORESÍDUOS VERSÃO PRELIMINAR: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Depois de analisado o estudo que aqui é apresentado, não devemos deixar de tecer as seguintes
considerações: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. O estudo apresentado é apenas referente aos bioresíduos que representam 45% da
composição dos Resíduos indiferenciados, no entanto continua a faltar uma resposta cabal para pelo menos
mais 20% que são Papel/Cartão (5%), Plásticos (10%), Vidro (5%); ----------------------------------------------------------------------------- 2. Os princípios apresentados para os bioresíduos no estudo serão os mesmos no nosso
entender para estes 20%; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3. O modelo de ecopontos coletivos que hoje existe é um modelo esgotado e a recolha porta a
porta, com ou sem o sistema payt, será sempre a melhor solução para qualquer tipo de resíduo. Estamos
cientes de que não será possível a sua implementação em todo o território do concelho; ------------------------------------------------- 4. O investimento feito terá impacto direto no número de toneladas e de resíduos indiferenciados
para as quais o município paga o serviço de recolha, paga a tarifa de tratamento da ERSUC e a TGR que a
partir de 1 de Julho verá o seu valor duplicado; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. A redução deste custo deverá ser visto como fonte de investimento em mais políticas
ambientais. Assim o investimento anunciado no estudo terá o seu retorno em termos financeiros a médio longo
prazo e em termos ambientais no imediato; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6. Recolha seletiva porta-a-porta com a introdução do “quinto” caixote (bioresíduos) é já uma
realidade em alguns concelhos da Área Metropolitana do Porto; --------------------------------------------------------------------------------- Propomos que o Município avance de imediato com um projeto piloto na área da União de
Freguesias de Arouca e Burgo de recolha porta a porta, com a instalação de 5 caixotes, num universo
considerável de habitações de forma a estudar os efeitos dessa implementação, quer em prédios, quer em
habitações unifamiliares.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Em sequência, a senhora Presidente referiu que: ---------------------------------------------------------------------------------- 1. A Câmara está a trabalhar desde o primeiro minuto do mandato e assim vai continuar até ao
seu término. Nesse contexto, ainda se encontram por concluir trabalhos da empreitada de idêntico objeto
adjudicada no ano findo, sendo certo ainda, que todos os anos têm sido abertos concursos para a
pavimentação de vias nas diversas freguesias do concelho, a exemplo do que se pretende fazer este ano; ------------------------- 2. As infraestruturas foram pensadas e organizadas, tendo havido algumas dificuldades na sua
aprovação. Disse ainda que o que está agendado é a minuta do contrato de arrendamento do mesmo terreno
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destinado a parque de estacionamento que a Câmara já tinha arrendado anteriormente e para o qual tem a
decorrer o processo de expropriação.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Se está a pretender comparar o que não é comparável, atendendo a que o concurso que foi
organizado pela Câmara teve comparticipação de fundos comunitários, dele resultando a publicação, também
financiada, de um livro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Regista as observações. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Não adiantará de nada criar neste momento um projeto piloto já que o sistema em alta não está
ainda preparado para receber os resíduos que viessem a ser recolhidos. ---------------------------------------------------------------------- II — PERÍODO DA ORDEM DO DIA: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 01. ATA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a ata 10/2021, relativa à reunião ordinária de 4 de maio
último. --------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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 95, do dia de ontem, que apresenta um
saldo em disponibilidades no valor global de €6.754.868,42 (seis milhões setecentos e cinquenta e quatro mil
oitocentos e sessenta e oito euros e quarenta e dois cêntimos), correspondente a operações orçamentais e não
orçamentais, nos valores de, respetivamente, €6.119.966,89 (seis milhões cento e dezanove mil novecentos e
sessenta e seis euros e oitenta e nove cêntimos) e €615.139,26 (seiscentos e quinze mil cento e trinta e nove
euros e vinte e seis cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara tomou conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/GRANDES OPÇÕES DO PLANO – 11.ª ALTERAÇÃO: ------------------------ Foi presente à consideração da Câmara a 11.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 €10.600,00 (dez mil e seiscentos 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, aprova o documento que antecede. ----------------------- 05. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ORÇAMENTO – 11.ª ALTERAÇÃO: ---------------------------------
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------------------ Foi presente a 11.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 €164.900,00 (cento e
sessenta e quatro mil e novecentos euros), documento que se dá aqui como reproduzido e a fazer parte
integrante desta ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com as abstenções dos
Vereadores senhores Fernando Mendes, Vítor Carvalho e Pedro Vieira, aprovar aquela alteração. ------------------------------------ 06. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/REUNIÕES ORDINÁRIAS - ALTERAÇÃO DO LOCAL: ------------------------ Pela senhora Presidente foi presente a seguinte proposta: ---------------------------------------------------------------------- “As reuniões da Câmara Municipal realizam-se, por força da deliberação tomada em 19 de
outubro de 2017, no Edifício dos Paços do Concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------- No entanto, considerando a importância da aproximação aos munícipes dos atos de tomada de
decisão por parte dos órgãos do Município, incentivando a sua participação cívica, proponho que a primeira
reunião ordinária do mês de junho próximo, prevista para o dia 1 daquele mês, se realize na freguesia de
Moldes, no edifício sede da Junta de Freguesia, com início às 14:30 horas.” ----------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta. ----------------------- 07. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE AROUCA 2021 –
SIMPLIFICAÇÃO DE METODOLOGIA: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pela DDS foi presente a proposta que se segue, consubstanciada na informação n.º 10.441, de
12 de maio corrente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Foi deliberado pelo executivo, na reunião de câmara de 02/02/2021, avançar no corrente ano
com a 1ª edição do Orçamento Participativo de Arouca, adaptando a sua metodologia às atuais circunstâncias
de imprevisibilidade, decorrentes da situação pandémica, mas mantendo sempre a preocupação de
salvaguardar a saúde e segurança dos munícipes. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Face à metodologia aprovada foi necessário adaptar a plataforma do Orçamento Participativo de
Arouca, verificando-se no decorrer desta adaptação a necessidade de se simplificar ainda mais o processo de
recolha de propostas por forma a viabilizar o arranque do OPA. ---------------------------------------------------------------------------------- Assim e pelo exposto, propõe-se que a fase de recolha de propostas decorra de acordo com a
seguinte metodologia: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 — As propostas devem ser apresentadas por Encontro de Participação, em conformidade com
a divisão territorial exposta no nº 2, do Artigo 6º do Regulamento do Orçamento Participativo. -----------------------
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------------------ 2 – Os encontros terão uma dimensão presencial, a realizar em espaços físicos a designar pelo
Município, em conformidade com as regras sanitárias em vigor, bem como uma dimensão virtual, baseada na
página de internet no Orçamento Participativo de Arouca. ----------------------------------------------------------------------------------------- 3 – Esta dupla dimensão dos encontros visa facilitar a participação de todos os interessados,
ficando ao critério de cada pessoa escolher o encontro em que pretende participar e o canal – presencial ou
virtual – que prefere utilizar para submeter a sua proposta. ---------------------------------------------------------------------------------------- 4 — Cada pessoa poderá apresentar uma proposta por encontro de participação, escolhendo a
modalidade presencial ou virtual para o fazer, em função da sua conveniência e disponibilidade. -------------------------------------- 5 — Admite-se que nesta fase seja possível a fusão de propostas similares, ou com elevado grau
de coincidência ou complementaridade. Cabe, assim, ao Município efetuar a leitura preliminar de todas as
propostas e contactar, pela via mais eficaz, os autores das propostas em apreço, com o objetivo de
compreender a sua concordância relativamente a uma eventual fusão de propostas. ------------------------------------------------------ 6 – Terminada a submissão e a eventual fusão de propostas, o Município de Arouca
disponibilizará na página de internet todas as propostas recebidas – de forma presencial e virtual – sendo essas
organizadas por freguesias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 – As propostas recebidas serão encaminhadas para os serviços municipais para a realização da
respetiva análise técnica de viabilidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Neste seguimento foi também necessário proceder-se a pequenos ajustes na calendarização do
Orçamento Participativo de Arouca. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para o efeito e em conformidade com as fases definidas, no ponto 1 do artigo 11.º, para o ciclo de
definição orçamental, que corresponde ao ano civil de 2021, propõe-se ao Executivo Municipal que aprove a
metodologia apresentada acima e a seguinte calendarização: ------------------------------------------------------------------------------------- a) Preparação do processo – janeiro a abril; ------------------------------------------------------------------------------------ b) Recolha de Propostas – maio a junho;------------------------------------------------------------------------------------------ c) Análise Técnica dos Projetos – julho a outubro; ---------------------------------------------------------------------------- d) Votação Pública – novembro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ e) Aprovação do Orçamento – dezembro.”---------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar a metodologia
proposta. ----- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08. ENSINO BÁSICO/TRANSPORTES ESCOLARES - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pela DDS foi presente a seguinte proposta: -------------------------------------------------------------------------
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------------------ “No âmbito das atribuições e competências das autarquias locais, compete à Câmara Municipal
realizar serviços no domínio da educação, designadamente assegurar a realização dos transportes escolares.
Considerando que estes atos podem ser delegados nas Freguesias, com a autorização da Assembleia
Municipal, quando se presumir que disso resulta benefício para o interesse comum. ------------------------------------------------------- Reconhecendo a existência desses pressupostos, ao abrigo do disposto nos artigos 4.º, 25.º 1-K
e 117.º e 131.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, propõe-se: ----------------------------------------------------------------- 1 - Que a Câmara delegue nas Juntas de Freguesia que venham a declarar a aceitação e a obter
a ratificação pelas respetivas Assembleias, competência para proceder à realização dos transportes escolares
dos alunos do ensino básico e pré-escolar, de acordo com o plano de transportes aprovado pela Câmara
Municipal em 18 de Maio de 2021, durante o ano letivo de 2021/2022 e 2022/2023, assegurando-lhes, para o
efeito, o apoio técnico e o necessário financiamento, a definir pela Câmara Municipal, em função da distância
do(s) circuíto(s) e do número de alunos a transportar, tendo em consideração o preço corrente no mercado; ---------------------- 2 - Que a delegação seja reduzida a escrito, mediante protocolo de modelo a aprovar pela
Câmara Municipal, donde constem todos os direitos e obrigações de ambas as partes e demais condições
legalmente exigidas; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 - e que a presente proposta, caso venha a merecer aprovação por parte da Câmara, seja
submetida à consideração da Assembleia Municipal para que autorize a delegação e a realização dos
respetivos serviços pelas Freguesias, nos termos e condições aqui expressas.”------------------------------------------------------------- Proponho ainda que o modelo de protocolo tenha efeitos desde o primeiro dia de aulas do ano
letivo 2021/2022.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta. ----------------------- 09. ENSINO BÁSICO/PLANO ANUAL DE TRANSPORTES ESCOLARES: ---------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o plano anual de transportes escolares para o próximo
ano letivo.----- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar o referido plano.------------------------ 10. CULTURA/NOVAS PEÇAS – LINHA DE MERCHANDISING EXCLUSIVA PARA O MUSEU
MUNICIPAL EM PARCERIA COM OS ARTESÃOS LOCAIS: ------------------------------------------------------------------------------------ Pela Adjunta da Presidência foi presente a informação n.º 10.587, de 12 de maio corrente, que se
dá aqui como reproduzida e a fazer parte integrante desta ata, a dar conta da entrada de dois novos artesãos
no projeto de criação de uma linha de merchandising exclusiva para o Museu Municipal e da criação de novas
peças por um terceiro artesão, propondo que a Câmara delibere adquirir os produtos criados pelo custo e
demais condições constantes daquela informação e aprove os preços de venda ao público também ali referidos.
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------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, adquirir os novos produtos
criados e a sua venda, nos termos em que é informado. -------------------------------------------------------------------------------------------- 11. DESPORTO E TEMPOS LIVRES/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS
DESPORTIVOS DE AROUCA E ESCARIZ – 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 tendo em vista a prestação de serviços nos Complexos Desportivos de Arouca e Escariz. ------------------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, contratar a referida prestação
de serviços, fixar em €210.000,00 (duzentos e dez mil euros) o valor estimado do contrato, adotar o
procedimento de concurso público para o efeito e aprovar as referidas peças procedimentais, de acordo com a
proposta da DPO que se encontra a instruir o processo e nos termos do disposto no CCP. ---------------------------------------------- 12. AÇÃO SOCIAL/KIT DE BÓCCIA – OFERTA ÀS IPSS: --------------------------------------------------------------------- Pela Vereadora senhora Fernanda Oliveira foi presente a seguinte proposta, expressa na
informação n.º 10.567, de 12 de maio corrente: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- “O Município atento a estratégias de promoção do envelhecimento ativo e saudável tem
procurado sensibilizar para a prática de atividade física regular. ---------------------------------------------------------------------------------- Diversos estudos comprovam a importância da manutenção da atividade física nos idosos, pois
entre outros aspetos previne o surgimento de doenças e contribui para a manutenção do seu bem-estar. ---------No âmbito da Rede Social e em parceria com os Complexos Desportivos e numa perspetiva de agenda comum,
com as IPSS´s, temos procurado incentivar a população residente em instituições e da comunidade em geral,
em participar em atividades físicas procurando numa lógica interinstitucional trabalhar a componente desportiva,
mas também o convívio e o reencontro de arouquenses. ------------------------------------------------------------------------------------------- Entre outras iniciativas destacamos o torneio de Boccia inserido na atividade Maio- Mês do
coração, uma atividade muito adaptada e aconselhável a todas as idades e que tem a satisfação dos
participantes pois trata-se de um jogo que pode ser jogado por qualquer pessoa, em modo recreativo ou mesmo
competição. - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nestes dois últimos anos em virtude da pandemia instalada não tem sido possível promover
ações desportivas coletivas e não conseguimos antecipar uma data para o voltarmos a fazer, com o intuito de
em torno do desporto promover a atividade física, mas também o convívio e o atenuar da solidão e o vazio
ocupacional. - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ O confinamento exigido veio colocar os utentes das IPSS`s e participantes em movimentos
comunitários numa situação de fragilidade que tentamos agora ir atenuando, pelo que se reconhece nas
atividades desportivas, mesmo realizadas em contexto interno uma mais valia. ------------------------------------------------------------- Assim e cientes da importância da manutenção da atividade física passível de ser realizada nas
bolhas institucionais ou grupos organizados da comunidade, como espaço sénior e sala sénior de Rossas
propomos a oferta de um kit de Bóccia a cada IPSS concelhia/ grupos, num total de 10 kit´s com o intuito de
apoiar estes processos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Auscultadas estas instituições todas reconhecem ser uma mais valia na promoção da atividade
física do dia a dia, adaptável a todo o tipo de utentes. Mais informamos que se trata de um equipamento
praticamente inexistente nas IPSS´s. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face ao exposto propomos aquisição de 10 kit ´s- Jogo de Boccia Low Cost, avaliados pela
equipa do desporto como adequados, com um custo total de 1205,40€ (custo individual 98€ + Iva 23%) para
oferta às IPSS´s concelhias, espaço sénior e sala sénior de Rossas.” -------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar a proposta que
antecede. ----- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13. AÇÃO SOCIAL/FOCUS, CRL - PROGRAMA DE PARCERIAS PARA O IMPACTO - CARTA
DE COMPROMISSO DE INVESTIMENTO SOCIAL: ------------------------------------------------------------------------------------------------ Foi presente à consideração da Câmara uma informação da Vereadora senhora Fernanda
Oliveira a dar conta que a FOCUS, CRL apresentou ao Município um projeto piloto, no valor de €54.881,00
(cinquenta e quatro mil oitocentos e oitenta e um euros) que visa a implementação de apoio técnico
especializado no âmbito da Educação Inclusiva, a desenvolver no Agrupamento de Escolas de Escariz,
nomeadamente junto da comunidade escolar ligada aos alunos com Perturbações do Espetro de Autismo,
projeto esse a candidatar à medida Parcerias Para o Impacto, cabendo ao Município suportar 30% daquele
valor. ----------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face àquela informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
constituir-se investidor social no projeto, comparticipando com até €16.464,30 (dezasseis mil quatrocentos e
sessenta e quatro euros e trinta cêntimos), pagável após a aprovação da candidatura em duas prestações, uma
de €12.282,30 (doze mil duzentos e oitenta e dois euros e trinta cêntimos) no primeiro ano de execução do
projeto, e o restante, no valor de €4.182,00 (quatro mil cento e oitenta e dois euros) no segundo ano, uma e
outra em face de relatório a elaborar pela DDS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14. AÇÃO SOCIAL/REGULAMENTO DO TARIFÁRIO SOCIAL DE ÁGUA, SANEAMENTO E
RESÍDUOS DE AROUCA – PROPOSTA FINAL: ------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ Foi presente à consideração da Câmara a proposta final do Regulamento do Tarifário Social de
Água, Saneamento e Resíduos 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 o regulamento que
antecede e mandar submetê-lo à consideração da Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------- 15. HABITAÇÃO/LOTEAMENTO DE VILA PAVÃO, ESCARIZ – VENDA DE LOTES –
REGULAMENTO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o Regulamento para a Venda de Lotes do Loteamento de
Vila Pavão, 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 e
mandar submetê-lo à consideração da Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------------------------- 16. URBANIZAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO DO CRUZAMENTO DA PORTELA DE MOLDES –
PORTAS DA FREITA – TRABALHOS COMPLEMENTARES: ----------------------------------------------------------------------------------- Foi presente a informação da DPO n.º 10.412, de 11 de Maio corrente, a dar conta que no âmbito
da execução da empreitada em epígrafe se mostra necessária a execução de trabalhos complementares no
valor de €2.067,12 (dois mil e sessenta e sete euros e doze cêntimos). ------------------------------------------------------------------------ Face àquela informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
autorizar a realização dos referidos trabalhos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17. DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL/EXPANSÃO DA ÁREA DE ACOLHIMENTO
EMPRESARIAL DE AROUCA – ANÚNCIO, PROGRAMA DE PROCEDIMENTO E CADERNO DE
ENCARGOS: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o anúncio, o programa de procedimento e o caderno de encargos tendo em vista a
adjudicação dos trabalhos que constituem a empreitada em epígrafe. -------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, contratar a execução da
referida empreitada, fixar em €1.252.315,60 (um milhão duzentos e cinquenta e dois mil trezentos e quinze
euros e sessenta 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. ----------------------------------------------------------------- 18. TURISMO/BENEFICIAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DE ALBERGARIA DA SERRA –
TRABALHOS COMPLEMENTARES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a informação da DPO n.º 10.576, de 12 de maio corrente,
a dar conta que no âmbito da empreitada em epígrafe se mostra necessária a execução de trabalhos
complementares no valor de €7.676,30 (sete mil seiscentos e setenta e seis euros e trinta cêntimos). ---------------
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------------------ Face àquela informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
autorizar a execução dos trabalhos complementares.------------------------------------------------------------------------------------------------ 19. TURISMO/ARRENDAMENTO DE TERRENO PARA PARQUE DE ESTACIONAMENTO –
MINUTA DO CONTRATO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a minuta do contrato de arrendamento de uma parcela
de terreno do prédio sito nos limites do lugar de Vilarinho, freguesia de Canelas e Espiunca para instalação de
um parque de estacionamento e respetivo acesso, 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 referida minuta. ---------------------- 20. TURISMO/REFUNCIONALIZAÇÃO DA CARREIRA DOS MOINHOS PARA FINS
TURÍSTICOS – CASA DA MOLEIRA – PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE: -------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o desenvolvimento do 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21. REDE VIÁRIA/PAVIMENTAÇÃO EM TAPETE EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO PARA
2021 – ANÚNCIO, PROGRAMA DE PROCEDIMENTO E CADERNO DE ENCARGOS: ------------------------------------------------- Foram presentes 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 €469.040,00 (quatrocentos e sessenta e nove mil e quarenta euros) 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 22. DEFESA DO AMBIENTE/ESTUDO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE
RECOLHA DE BIORESÍDUOS – VERSÃO PRELIMINAR: ---------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a versão preliminar do estudo para o desenvolvimento de
sistemas de recolha de bioresíduos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face à informação da DAU, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
aprovar o referido documento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23. DEFESA DO AMBIENTE/ECONCENTRO DE AROUCA – ANTEPROJETO: ---------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o anteprojeto para a construção do ecocentro de Arouca.
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------------------ Face à informação da DAU, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
aprovar aquele anteprojeto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24. DEFESA DO AMBIENTE/REGULAMENTO MUNICIPAL DO USO DO FOGO E LIMPEZA DE
TERRENOS – VERSÃO FINAL: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a versão final do Regulamento do Uso do Fogo e
Limpeza de Terrenos, 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 e
mandar submetê-lo à consideração da Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------------------------- 25. DEFESA DO AMBIENTE/AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA GALERIA
RIPÍCOLA DO RIO PAIVA E SEUS AFLUENTES – TRABALHOS A MENOS: -------------------------------------------------------------- Foi presente a informação da DPO n.º 9.799, de 5 de maio corrente, a dar conta que no âmbito da
prestação de serviços em epígrafe se constatou a desnecessidade de executar trabalhos no valor de
€66.140,05 (sessenta e seis mil cento e quarenta euros e cinco cêntimos). ------------------------------------------------------------------- Face àquela informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
autorizar a supressão daqueles trabalhos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26. DEFESA DO AMBIENTE/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTABELECIMENTO DO
POTENCIAL FLORESTAL E INFRAESTRUTURAS DE PROTEÇÃO DANIFICADOS PELOS INCÊNDIOS NO
RIO ARDA E SEUS AFLUENTES – TRABALHOS A MENOS: ----------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a informação n.º 9.667, de 3 de maio corrente, a dar
conta que no âmbito da prestação de serviços em epígrafe se mostra desnecessária a execução de trabalhos
no valor de €31.867,60 (trinta e um mil oitocentos e sessenta e sete euros e sessenta cêntimos). -------------------------------------- Face àquela informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
autorizar a supressão daqueles trabalhos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27. LICENCIAMENTO DE OBRAS/ANTÓNIO MOREIRA MORGADO, (FIM-DE-VILA,
TROPEÇO): - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o requerimento registado sob o n.º 1.292, em 3 de fevereiro de 2020, de António
Moreira Morgado, residente em Fim de Vila, freguesia de Tropeço, a solicitar informação prévia acerca da
viabilidade de construção de habitação a levar a efeito no referido lugar. ---------------------------------------------------------------------- Face à informação da DAU, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
mandar informar desfavoravelmente, uma vez que a pretensão viola o disposto: -------------------------------------------
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------------------ Na alínea c), n.º 1, art.º 22.º, do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, na redação atual, pelo
facto de a proposta não estar instruída com o parecer prévio da Entidade Regional da Reserva Agrícola,
favorável à utilização de solo integrado na Reserva Agrícola Nacional; ------------------------------------------------------------------------- Na alínea c), n.º 4, art.º 16.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de julho, na redação atual, por ter
sido objeto de parecer desfavorável por parte da Comissão Municipal de Defesa da Floresta. ------------------------------------------- 28. LICENCIAMENTO DE OBRAS/VERGÍLIO PINHEIRO DOS SANTOS, (VILA VIÇOSA,
ESPIUNCA): - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o requerimento registado sob o n.º 6.572, em 8 de outubro de 2019, de Vergílio
Pinheiro dos Santos, residente na Rua da Covada, 175, freguesia de Vila Chã-S. Roque, município de Oliveira
de Azeméis, a solicitar novo licenciamento com vista a dar continuidade à execução das obras no edifício sito
no lugar de Vila Viçosa, freguesia de Canelas e Espiunca. ----------------------------------------------------------------------------------------- Face à informação da DAU, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
indeferir o pedido, nos termos do disposto na alínea c), n.º 1, art.º 24.º, do Decreto-Lei número 555/99, de 16 de
dezembro, na atual redação, uma vez que o requerente não instruiu o pedido com a autorização da
Infraestruturas de Portugal, S. A., pelo que a pretensão viola o disposto na alínea a), n.º 2, art.º 42.º, Estatuto
das Estradas e da Rede Viária Nacional, aprovado pela Lei n.º 34/2015, de 27 de abril. -------------------------------------------------- 29. LOTEAMENTOS/MIGUEL ÂNGELO ALMEIDA DE SOUSA – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO
ATRAVÉS DE HIPOTECA:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o requerimento registado sob o n.º 3.507, em 23 de março findo, de Miguel Ângelo
Almeida de Sousa, residente em Barreiros de Cima, freguesia de Santa Eulália, a solicitar que a caução que lhe
foi fixada para garantir a boa e integral execução das obras de urbanização do loteamento a que se refere o
processo n.º 1/2020, seja prestada sob a forma de hipoteca a incidir sobre o lote n.º 3 do mesmo loteamento. --------------------- Face à informação da DAU, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
aceitar que a caução seja prestada mediante hipoteca voluntária da totalidade da área do terreno a lotear, no
valor de €28.637,00 (vinte e oito mil seiscentos e trinta e sete euros). -------------------------------------------------------------------------- 30. DIVERSOS/CONFRARIA GASTRONÓMICA DA RAÇA AROUQUESA – CEDÊNCIA DE
INSTALAÇÕES EM REGIME DE COMODATO: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Pela senhora Presidente foi presente a seguinte proposta: ---------------------------------------------------------------------- “Considerando, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A necessidade de instalar a Confraria Gastronómica Raça Arouquesa numa nova sede, uma vez
que a mesma tem que desocupar as instalações onde presentemente desenvolve a sua atividade; ------------------
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------------------ A importância que este parceiro desenvolveu ao longo de vários anos em prol da produção de
gado de pastoreio;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A necessidade de realizar várias formações ao longo do ano com o objetivo de divulgar a raça
arouquesa;--- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A importância de dar continuidade às ações iniciadas e estimuladas pelos programas e projetos
na área da produção de gado de pastoreio; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O objetivo de defesa, o prestígio, a valorização, a promoção e a divulgação da gastronomia ligada
à raça arouquesa; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A necessidade de definir e implementar um conjunto articulado de ações que visam aumentar o
efetivo do arouquês, bem como dinâmicas de valorização e dinamização desta raça autóctone; ---------------------------------------- Propõe-se que a Confraria Gastronómica Raça Arouquesa possa ser instalada no edifício da
Central de Camionagem, numa sala (conforme desenho em anexo) e, por um período de 24 meses
considerando-se renovado por iguais períodos enquanto não for denunciado pelo comodante.” ---------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, ceder o referido espaço, em
regime de comodato, pelo prazo de dois anos, renovável automaticamente por iguais períodos, e nas demais
condições que, por acordo com a senhora Presidente, venham a ser estabelecidas no respetivo contrato. -------------------------- 31. DIVERSOS/ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES DO CONCELHO DE AROUCA –
CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES EM REGIME DE COMODATO: --------------------------------------------------------------------------------- Pela senhora Presidente foi ainda presente a seguinte proposta: -------------------------------------------------------------- “Considerando, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A necessidade de instalar a Associação de Agricultores do Concelho de Arouca (AACA) numa
nova sede, uma vez que a mesma tem que desocupar as instalações onde presentemente desenvolve a sua
atividade; ----- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A importância que este parceiro desenvolveu ao longo de vários anos em prol da atividade
agrícola local; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A necessidade de realizar várias formações ao longo do ano com o objetivo de melhorar a
atividade agrícola dos nossos produtores; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A importância de dar continuidade às ações iniciadas e estimuladas pelos programas e projetos
na área do desenvolvimento rural; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A necessidade de incentivar ao desenvolvimento da atividade agrícola no nosso Concelho, -------------------------- A necessidade de aumentar a produção de produtos agrícolas locais com recursos a práticas de
agricultura integrada e amiga do ambiente; --------------------------------------------------------------------------------------------

Ata n.º 11/2021
Reunião de 18.05.2021
Pg. 15

___________________________________

------------------ Propõe-se que a Associação de Agricultores do Concelho de Arouca possa ser instalada no
edifício da Central de Camionagem, duas salas (conforme desenho em anexo) e, por um período de 24 meses
considerando-se renovado por iguais períodos enquanto não for denunciado pelo comodante.” ---------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, ceder o referido espaço, em
regime de comodato, pelo prazo de dois anos, renovável automaticamente por iguais períodos, e nas demais
condições que, por acordo com a senhora Presidente, venham a ser estabelecidas no respetivo contrato. -------------------------- 32. DIVERSOS/PROGRAMA DE APOIO ÀS EMPRESAS E EMPRESÁRIOS EM NOME
INDIVIDUAL: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Na sequência da deliberação tomada ma reunião de 20 de abril último, foi novamente presente a
proposta do Vereador senhor Pedro Vieira que visa a criação de um programa de apoios às empresas e a
empresários em nome individual com sede no Município, tendo em vista mitigar os efeitos da crise social e
económica decorrentes da pandemia covid-19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deixar o assunto novamente
para estudo.-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33. DIVERSOS/ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO DAS SERRAS
DO MONTEMURO, ARADA E GRALHEIRA – SUBSÍDIO: ---------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente a carta registada sob o n.º 5.700, em 10 de maio corrente, da Associação de
Desenvolvimento Rural Integrado das Serras do Montemuro, Arada e Gralheira, a solicitar a comparticipação da
Câmara nos encargos com os prémios a atribuir no âmbito do concurso de fotografia integrado nas
comemorações dos trinta anos daquela Associação.------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, comparticipar com €500,00
(quinhentos euros). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34. DIVERSOS/UNIÃO DE FREGUESIAS DE CANELAS E ESPIUNCA - PARQUE DE
ESTACIONAMENTO E LAZER EM CANELAS – COMPARTICIPAÇÃO: --------------------------------------------------------------------- Foi presente o ofício registado sob o n.º 4.214, em 6 de abril último, da Freguesia de Canelas e
Espiunca, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos resultantes dos trabalhos de dinamização do
centro urbano de Canelas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, comparticipar com
€60.000,00 (sessenta mil euros) a pagar de acordo com o andamento dos trabalhos. ----------------------------------------------------- 35. DIVERSOS/CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE – REGULAMENTO – REVISÃO:----------------------- Pela Adjunta da senhora Presidente foi presente a seguinte proposta, expressa na informação n.º
10.562, de 12 de maio:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ “O Município de Arouca dispõe, desde 2009, de um Regulamento do Conselho Municipal de
Juventude, o qual aprovado em Assembleia Municipal em 28/12/2009 e publicado em Diário da República em
10/2009, tendo por base a Lei nº 8/2009, de 18/02. -------------------------------------------------------------------------------------------------- “O referido regulamente encontra-se desatualizado, não contemplando algumas atualizações
impostas pelas alterações introduzidas à referida Lei nº 8/2009, de 18/02 pela Lei n.º 6/2012, de 10/02, que não
inviabilizando a entrada em funcionamento desta estrutura consultiva, importa, contudo, proceder à respetiva
alteração/atualização, garantindo que este importante instrumento de auscultação e incentivo à participação
jovem não fica condicionado ou impossibilitado de exercer a sua função. ---------------------------------------------------------------------- Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere desencadear o procedimento para Revisão do
Regulamento do Conselho Municipal de Juventude.” ------------------------------------------------------------------------------------------------- Propõe-se igualmente que a Câmara delegue a direção do procedimento na Divisão de
Desenvolvimento Social (Filomena Pinho).” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta. ----------------------- 36. DIVERSOS/KILOMETER LOW COST, S. A. - REDE DE MOBILIDADE ELÉTRICA - POSTO
DE CARREGAMENTO – PROTOCOLO – RETIFICAÇÃO: ---------------------------------------------------------------------------------------- Pelo Vereador senhor António Tavares foi presente a informação n.º 10.317 com o seguinte teor: ------------------ “Na minuta de protocolo com a KLC para posto de carregamento de veículos elétricos, aprovada
em reunião de Câmara de 20/04/2021, foi detetado um erro de transcrição no ponto 2 da cláusula segunda
(relativo à denúncia do contrato) bem como a omissão da retribuição ao Município em função da utilização. ------------------------ Assim, no ponto 2 da segunda cláusula, onde antes estava “Número de meses do Contrato = total
de meses contratados para exploração (10 anos x 12 meses = 120 meses)” passa a constar “Número de
meses do Contrato = total de meses contratados para exploração (12 anos x 12 meses = 144 meses)”, em
linha com o prazo de 12 anos definido no ponto 1 da mesma cláusula. ------------------------------------------------------------------------- Foi acrescentada a nova cláusula quatro com as regras da retribuição, sendo a restantes
cláusulas do protocolo subsequentes renumeradas. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Assim, proponho a aprovação das presentes alterações ficando o protocolo com a redação
constante do documento em anexo.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquelas alterações,
dando-se como reproduzida e a fazer parte integrante desta ata a nova versão do referido protocolo. -------------------------------- 37. DIVERSOS/EMÍLIA GOMES DE ANDRADE - USO INDUSTRIAL - DECLARAÇÃO DE
COMPATIBILIDADE:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ Foi presente o requerimento registado sob o n.º 3.070, em 16 de março último, de Emília Gomes
de Andrade, residente em Cimo, freguesia de Canelas e Espiunca, a solicitar que a emissão de declaração de
compatibilidade da indústria que pretende licenciar, relativa a cozinha de fabrico de fumeiro regional, com o uso
habitacional do seu prédio com o alvará de utilização 82/219. ------------------------------------------------------------------------------------- Face à informação da DAU, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
deferir o pedido.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/CENTRO LOCAL DESENVOLVIMENTO LOCAL DE
MOLDES - EB/JI DE PAÇOS – AUTO N.º 1: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o auto de medição de trabalhos número 1, referente à empreitada em epígrafe, no
valor de €8.735,90 (oito mil setecentos e trinta e cinco euros e noventa cêntimos). --------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. ----------------------------- 39. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA ZONA
POENTE DA VILA DE AROUCA, 2.ª FASE – AUTO N.º 1:---------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o auto de medição de trabalhos n.º 1, referente à
empreitada em epígrafe, no valor de €250,00 (duzentos e cinquenta euros). ----------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. ----------------------------- 40. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA ZONA
POENTE DA VILA DE AROUCA - ACESSO A ROMARIZ – AUTO N.º 1: -------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o auto de medição de trabalhos n.º 1, referente à
empreitada em epígrafe, no valor de €250,00 (duzentos e cinquenta euros). ----------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. ----------------------------- 41. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EB1/JI DE
SERRA DA VILA EM MANSORES - CENTRO LOCAL DE MANSORES – AUTO N.º 1: ------------------------------------------------- Foi presente o auto de medição de trabalhos n.º 1, relativo à empreitada em epígrafe, no valor de
€8.349,08 (oito mil trezentos e quarenta e nove euros e oito cêntimos). ------------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. ----------------------------- 42. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/PERCURSO PEDONAL E CICLÁVEL DO VALE DE
AROUCA – AUTO N.º 26: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o auto de medição de trabalhos n.º 26, referente à empreitada em epígrafe, no valor
de €14.495,76 (catorze mil quatrocentos e noventa e cinco euros e setenta e seis cêntimos). ------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. ------------
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------------------ 43. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/BENEFICIAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DE
ALBERGARIA – AUTO N.º 3: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Foi presente o auto de medição de trabalhos n.º 3 relativo à empreitada em epígrafe, no valor de
€28.375,25 (vinte e oito mil trezentos e setenta e cinco euros e vinte e cinco cêntimos).--------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. ----------------------------- APROVAÇÃO EM MINUTA: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Finalmente a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar a
presente ata em minuta, nos termos e para os efeitos do consignado nos números 3 e 4, art.º 57.º, da Lei
75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. --------------------------------------------------------------------------- Eram 16 horas e 35 minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata, que, achada conforme, vai ser assinada
pela senhora Presidente e por mim,

, Coordenador Técnico

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

