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ATA N.º 13/2021
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 01.JUNHO.2021
------------------ Ao primeiro dia do mês de junho de dois mil e vinte e um, nesta vila de Arouca e Edifício da sede
da Junta de Freguesia de Moldes, 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 de Moldes as facilidades
concedidas para a realização da presente reunião, bem assim como para a visita de trabalho que foi feita à
freguesia. ----- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Disse ainda a senhora Presidente que mais logo será feita a receção ao Futebol Clube de Arouca
no Salão Nobre dos Paços do Concelho, numa singela homenagem devida pela ascensão da equipa de futebol
à primeira liga profissional.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seguidamente o Vereador senhor Vítor Carvalho pediu a palavra para apresentar o seguinte: ----------------------- “1. AGA – ASSOCIAÇÃO GEOPARQUE AROUCA – COMPARTICIPAÇÃO ---------------------------------------------- Hoje vem mais uma vez a reunião de Câmara a comparticipação de verbas à Associação
Geoparque Arouca (AGA). Neste sentido, gostaria de vincar mais uma vez, sendo que a última foi a 19 Janeiro
de 2021 aquando da comparticipação ao funcionamento da mesma, 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. ----------------------------------------------------------------------- Mais sou apologista e acérrimo defensor 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, potencializando e criando sinergias com os
vários associados, assente numa estratégia de eficiência coletiva e que lhe permita ser autossuficiente. ---------------------------- Pelo contrário, a Câmara continua a criar estruturas internas e paralelas (recursos humanos e
técnicos), gastando, duplicando e dispersando recursos.” ------------------------------------------------------------------------------------------ A propósito da intervenção que antecede, a senhora Presidente disse que aquilo que vai ser
votado na presente reunião resulta de ações concertadas entre a Associação e a Câmara, tratando-se de
comparticipações em investimentos que são levados a cabo pela referida entidade, não sendo ações duplicadas
mas antes projetos apoiados pelo Turismo de Portugal, apoio esse a que o Município não podia aceder. -----------
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------------------ II — PERÍODO DA ORDEM DO DIA: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 01. ATA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a ata n.º 11/2021, relativa à reunião ordinária de 18 de
maio findo. --- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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 105, do dia de ontem, que apresenta um
saldo em disponibilidades no valor global de €7.124.238,56 (sete milhões cento e vinte e quatro mil duzentos e
trinta e oito euros e cinquenta e seis cêntimos), correspondente a operações orçamentais e não orçamentais,
nos valores de, respetivamente, €6.500.638,37 (seis milhões e quinhentos mil seiscentos e trinta e oito euros e
trinta e sete cêntimos) e €623.600,19 (seiscentos e vinte e três mil e seiscentos euros e dezanove cêntimos. ---------------------- A Câmara tomou conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/GRANDES OPÇÕES DO PLANO – 12.ª ALTERAÇÃO: ------------------------ Foi presente à consideração da Câmara a 12.ª alteração às Grandes Opções do Plano para o ano
em curso, instruída com o mapa discriminativo dos projetos/ações a alterar, da qual resulta um reforço da
dotação global definida no valor de €10.000,00 (dez mil euros), documento que se dá aqui como reproduzido e
a fazer parte integrante desta ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com as abstenções dos
Vereadores senhores Fernando Mendes, Vítor Carvalho e Pedro Vieira, aprovar aquela alteração. ------------------------------------ 05. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ORÇAMENTO – 12.ª ALTERAÇÃO: -------------------------------------------------- Foi presente a 12.ª alteração ao Orçamento para o ano em curso, acompanhada dos mapas de
discriminação respetivos, em que são reforçadas várias rubricas com o valor global de €233.000,00 (duzentos e
trinta e três mil euros), documento que se dá aqui como reproduzido e a fazer parte integrante desta ata. --------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com as abstenções dos
Vereadores senhores Fernando Mendes, Vítor Carvalho e Pedro Vieira, aprovar o documento que antecede. ---------------------- 06. ENSINO BÁSICO/TRANSPORTE DA POPULAÇÃO ESCOLAR - ANO LETIVO 2021/2022ANÚNCIO, PROGRAMA DE PROCEDIMENTO E CADERNO DE ENCARGOS:------------------------------------------------------------ Foram presentes o anúncio, o programa de procedimento e o caderno de encargos tendo em
vista a adjudicação da prestação de serviços de transporte da população escolar no ano letivo 2021/2022. --------
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------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, contratar a referida prestação
de serviços, fixar o preço base de acordo com o definido na cláusula 17.ª do caderno de encargos, adotar o
procedimento de concurso público para o efeito e aprovar as referidas peças procedimentais, nos termos da
proposta que se encontra a instruir o processo e do disposto no CCP. ------------------------------------------------------------------------- 07. ENSINO BÁSICO/FORNECIMENTO CONTÍNUO DE REFEIÇÕES ESCOLARES - ANO
LETIVO 2021/2022 – NÃO ADJUDICAÇÃO - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO: ------------------------------------------------------------ Foi presente à consideração da Câmara o despacho da senhora Presidente, proferido em 25 de
maio 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, pelo qual decidiu sobre a não adjudicação do fornecimento contínuo de
refeições escolares no próximo ano letivo, pelo facto de todas as propostas apresentadas terem sido excluídas.------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, ratificar aquele despacho. ---------------------- 08. ENSINO BÁSICO/FORNECIMENTO CONTÍNUO DE REFEIÇÕES ESCOLARES - ANO
LETIVO 2021/2022 – ANÚNCIO, PROGRAMA DE PROCEDIMENTO E CADERNO DE ENCARGOS: ------------------------------ Na sequência da deliberação anterior, foram presentes à consideração da Câmara os novos
anúncio, programa de procedimento e caderno de encargos relativos ao fornecimento contínuo de refeições
escolares no próximo ano letivo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, contratar o referido
fornecimento de refeições, fixar o respetivo preço base em €296.094,60 (duzentos e noventa e seis mil e
noventa e quatro euros e sessenta cêntimos), correspondente a €2,71 (dois euros e setenta e um cêntimos) por
refeição a fornecer, adotar o procedimento de concurso público para o efeito e aprovar as referidas peças
procedimentais, nos termos da proposta que se encontra a instruir o processo e do disposto no CCP. ------------------------------- 09. AÇÃO SOCIAL/CENTRO JUVENIL SALESIANO DE AROUCA - PROGRAMA DE
PARCERIAS PARA O IMPACTO - CARTA DE COMPROMISSO DE INVESTIMENTO SOCIAL:-------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a informação da DDS n.º 11.754, de 26 de maio findo,
com o seguinte teor: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “O envelhecimento populacional está cada vez mais evidente nas estatísticas demográficas
globais. Arouca não é exceção a esta realidade pelo que localmente tem estado atento a esta realidade e tem
colocado em prática políticas e iniciativas de apoio a este processo. ---------------------------------------------------------------------------- A promoção de um envelhecimento ativo e saudável tem sido um caminho apontado como
resposta aos desafios relacionados com o aumento da esperança média de vida. ---------------------------------------------------------- Imbuído nessa missão, o Centro Juvenil Salesiano de Arouca, com base no know-how
relacionado com a promoção da atividade física propõe-se a contribuir para esta missão, através da
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dinamização de ações de cariz desportivo, direcionado e ajustado à população mais envelhecida do concelho.
Pretendem fazê-lo através de uma candidatura à Iniciativa de Inovação e empreendedorismo social- IIES,
potenciando assim a oportunidade de financiamento da medida Portugal Inovação Social, com um projeto para
dois anos. ---- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A IIES a candidatar DESenvelheSER tem como objetivo a mobilização de mentores com mais de
60/65 anos em isolamento social para protagonizarem a mudança de hábitos de vida dos pares também em
situação de isolamento social. Pretendem assim, trabalhar sobre o problema social – isolamento geográfico e
social dos idosos, através da promoção de iniciativas que proporcionem um envelhecimento mais ativo, mais
seguro, mais saudável e mais capaz. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pretendem assim trabalhar e motivar idosos para o desenvolvimento de atividade física,
facilitando a sua capacitação para o desenvolvimento ativo junto de outros idosos que por falta de recursos
económicos, pela parca rede de transportes se vêm impedidos de desfrutar das respostas existentes. Esta IIES
será ainda um complemento ao trabalho de terreno das IPSS´s concelhias que por razões diversas não
conseguem apoiar idosos de todas as freguesias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- O projeto prevê que com esta capacitação de idosos, consigam criar uma bolsa de mentores que
possam trabalhar junto de outros idosos com maiores dificuldades de mobilidade. Em suma, pretende-se assim
que os primeiros (destinatários da IIES) possam ser os dinamizadores/mestres/professores/tutores dos
segundos, proporcionado uma intervenção em escala – a IIES intervém no idoso destinatário que por sua vez
intervém junto de outro idoso seu par. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Esta iniciativa pretende ainda contribuir para a cidadania ativa dos idosos, valorizando-os junto da
comunidade e para toda a sociedade, contribuindo para a capacitação de idosos mais ativos, tornando-os
mestres da atividade física. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Assim, dado tratar-se de uma resposta social que vem contribuir para uma das prioridades
definidas pelo Município e Rede Social concelhia como prioritária, somos a propor que o Município se assuma
como investidor social desta iniciativa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O projeto tem um orçamento de €252 150,50, para um período de 2 anos, cabendo ao Município
a comparticipação de € 75 645,15 €, num total de € 37 822,58/ano.” ---------------------------------------------------------------------------- Face àquela informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
constituir-se investidor social no projeto, comparticipando com até €75.645,15 (setenta e cinco mil seiscentos e
quarenta e cinco euros e quinze cêntimos), pagável em duas prestações anuais de igual valor ----------------------------------------- 10. AÇÃO SOCIAL/PRESTAÇÕES DE NATUREZA SOCIAL – CONCESSÃO: -------------------------
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------------------ Foram presentes à consideração da Câmara os seguintes pedidos de concessão de prestações
de natureza social: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 5.665, de 7 de maio findo, de Maria do Céu Teixeira de Brito Azevedo, residente em
Póvoa, Rossas, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de equipamentos para
a sua habitação; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Registo n.º 1.360, de 4 de fevereiro de 2020, de Maria da Anunciação da Silva Gomes Quintas,
residente na Rua Santo António, 961, freguesia de Mansores, a solicitar a comparticipação da Câmara nos
encargos com a elaboração de projeto para a realização de obras de beneficiação da sua habitação; -------------------------------- Registo n.º 5.163, de 28 de abril último, de Angelina Rodrigues de Oliveira, residente em Casais,
Alvarenga, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de um fogão a lenha; --------------------------- Registo n.º 5.141, de 27 de abril último, de Maria da Conceição Pinho Franzini, residente em
Adros, Santa Eulália, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de alimentos; ----------------------- Registo n.º 6.095, de 17 de maio findo, de Maria Helena Ferreira Moreira, residente em Pedra Má,
Várzea, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a realização de obras de remodelação do
telhado da sua habitação; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Registo n.º 5.230, de 30 de abril último, de Sílvia da Conceição Duarte Soares, residente em 30
de abril findo, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a realização de obras de beneficiação
da cobertura 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. ----- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11. URBANIZAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA ZONA POENTE DA VILA DE
AROUCA – TRABALHOS A MENOS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a informação da DPO com o n.º 11.801, de 26 de maio
findo, a dar conta que se mostra desnecessária a execução de trabalhos na empreitada em epígrafe no valor de
€60.438,80 (sessenta mil quatrocentos e trinta e oito euros e oitenta cêntimos). ------------------------------------------------------------- Face àquela informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
autorizar a supressão daqueles trabalhos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12. BOMBEIROS/CONCESSÃO DE REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS – REDUÇÃO DE
IMI: ------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ Foram presentes à consideração da Câmara os requerimentos a seguir indicados a solicitar, nos
termos do Regulamento de Concessão de Regalias Sociais aos Bombeiros Voluntários, a redução em 50% do
valor do IMI referente à sua habitação: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 5.909, de 13 de maio findo, de Jorge Manuel Ferreira Correia, residente na Rua Padre
António Vieira, lote C, nesta vila; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 5.907, de 13 de maio findo, de Rafael Duarte Fevereiro, residente na Volta da Mata,
nesta vila; ---- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 6.220, de 19 de maio último, de Carlos Alberto da Costa Sousa, residente em Mouras,
Santa Eulália. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face às informações da DEGRH, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por
unanimidade, deferir os pedidos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13. REDE VIÁRIA/PAVIMENTAÇÕES EM TAPETE EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO –
TRABALHOS COMPLEMENTARES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a informação da DPO, n.º 11.633, de 25 de maio findo, a
dar conta que se mostra necessária a execução de trabalhos complementares na empreitada em epígrafe, no
valor de €17.960,14 (dezassete mil novecentos e sessenta euros e catorze cêntimos). ---------------------------------------------------- Face àquela informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
autorizar a realização daqueles trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14. DIVERSOS/AGA – ASSOCIAÇÃO GEOPARQUE AROUCA – PROJETO PCV – PLANO DE
COMERCIALIZAÇÃO E VENDA PARA AROUCA GEOPARK – COMPARTICIPAÇÃO: ------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a carta registada sob o n.º 6.310, em 21 de maio findo,
da AGA – Associação Geoparque Arouca, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a
concretização do projeto “PCV – Plano de Comercialização e Venda para Arouca Geopark.” -------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, atribuir a comparticipação de
€11.130,91 (onze mil cento e trinta euros e noventa e um cêntimos).---------------------------------------------------------------------------- 15. DIVERSOS/AGA – ASSOCIAÇÃO GEOPARQUE AROUCA – PROJETO AROUCA
GEOPARK 4.0 – SMART GEOTOURISM DESTINATION – COMPARTICIPAÇÃO: ------------------------------------------------------- Foi presente a carta registada sob o n.º 6.308, em 21 de maio último, da AGA – Associação
Geoparque Arouca, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos decorrente do projeto “Arouca
Geopark 4.0 – Smart Geotourism Destination”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, comparticipar com
€28.760,00 (vinte e oito mil setecentos e sessenta euros). ------------------------------------------------------------------------
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------------------ 16. DIVERSOS/CONSTITUIÇÃO DE COMISSÕES DE VISTORIA – ALTERAÇÃO: ------------------------------------ Pela DAU foi presente a informação n.º 11.771, de 26 de maio findo, com o seguinte teor: ---------------------------- “Atento: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A reorganização interna dos Serviços da DAU, nomeadamente a reafectação de funções dos
recursos humanos disponíveis, na sequência da admissão de técnico superior (Engenheiro); ------------------------------------------- As competências próprias da Unidade Orgânica e os escassos recursos humanos disponíveis; --------------------- Assim, com o objetivo de tornar os Serviços mais céleres, desburocratizados e funcionais tendo
por orientação nomeadamente o “Principio da Boa Administração”, consagrado no art. 5 do CPA. ------------------------------------- Proponho que sejam alteradas a constituição das seguintes Comissões de Vistorias, passando a
ser constituídas pelos seguintes membros: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Vistoria para efeitos de Concessão da autorização de utilização (art. 64º e 65º do Regime
Jurídico de Urbanização e Edificação (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação
atual): ---------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Efetivos: Arqtª Eliane Marques Amaral, Eng.ª Sara da Silva Pereira Martelo e Maria Isabel
Mendes dos Santos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Suplentes – Eng.ª Ana Maria de Almeida Duarte Serra e Moura, Emídio Gonçalves da Conceição
Tavares.------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Vistoria para verificação das condições de segurança (art. 89º e 90º do Regime Jurídico de
Urbanização e Edificação (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação atual): --------------------------- Efetivos: Eng.ª Sara da Silva Pereira Martelo, Eng.ª Ana Maria de Almeida Duarte Serra e Moura,
e Comandante dos Bombeiros Voluntários de Arouca. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Suplentes – Arqtª Eliane Marques Amaral, Substituto legal do Comandante dos Bombeiros
Voluntários de Arouca. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Vistoria para verificação das condições de salubridade (art. 89º e 90º do Regime Jurídico
de Urbanização e Edificação (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação atual): ----------------------- Efetivos: Eng.ª Sara da Silva Pereira Martelo, Eng.ª Ana Maria de Almeida Duarte Serra e Moura,
e representante da Autoridade de Saúde do Agrupamento de Centros de Saúde de Entre Douro e Vouga I –
Feira/Arouca. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Suplentes – Arqtª Eliane Marques Amaral, Substituto legal da Autoridade de Saúde de nível local.
------------------ 4. Vistoria para receção provisória e definitiva das obras de urbanização (art. 87º do Regime
Jurídico de Urbanização e Edificação (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação
atual): ---------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ Efetivos: Eng.ª Ana Maria de Almeida Duarte Serra e Moura e Eng.ª Sara da Silva Pereira
Martelo. ------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Suplentes – Arqtª Eliane Marques Amaral, Engº Márcio de Pinho Oliveira. -------------------------------------------------- 5. Auditorias de classificação ou de revisão de classificação (art. 36 e 38 do Regime Jurídico da
instalação, exploração e funcionamento dos empreendimentos turísticos (aprovado pelo Decreto-Lei n.º
39/2008, de 7 de março, na redação atual), no caso dos parques de campismo e de caravanismo, dos
empreendimentos de turismo de habitação e dos empreendimentos de turismo no espaço rural: --------------------------------------- Efetivos: Dr.º Carlos Alberto Rodrigues de Pinho, Eng.ª Sara da Silva Pereira Martelo e Maria
Isabel Mendes dos Santos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Suplentes – Eng.ª Ana Maria de Almeida Duarte Serra e Moura, Arqtª Eliane Marques Amaral e Emídio
Gonçalves da Conceição Tavares.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6.- Vistorias prevista no art. 8.º, para verificação do cumprimento dos requisitos
estabelecidos no art. 6.º (Regime Jurídico da exploração dos estabelecimentos de alojamento local (aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 128/2014, de 29 de agosto, na redação atual):------------------------------------------------------------------------------ Efetivos: Dr.º Carlos Alberto Rodrigues de Pinho, Eng.ª Sara da Silva Pereira Martelo e Maria
Isabel Mendes dos Santos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Suplentes – Eng.ª Ana Maria de Almeida Duarte Serra e Moura, Arqtª Eliane Marques Amaral e
Emídio Gonçalves da Conceição Tavares.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar a constituição das
referidas comissões nos termos propostos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17. DIVERSOS/ÁGUAS DO NORTE, S. A. – EXTENSÕES DAS REDES DE DRENAGEM DE
AGUAS RESIDUAIS NAS FREGUESIAS DE SANTA EULÁLIA E URRÔ, 2.ª FASE – PLANO DE
SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente a carta registada sob o n.º 6.229, em 20 de maio findo, da Águas do Norte, S. A., a
apresentar o “plano de sinalização temporária n.º 1 a implementar no âmbito da empreitada” em epígrafe. -------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele plano, nos
termos e condições da informação da DAU que se encontra a instruir o pedido. ------------------------------------------------------------- 18. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA ZONA
POENTE DA VILA DE AROUCA – AUTOS N.º 75, 76 E 77: -------------------------------------------------------------------------------------- Foram presentes à consideração da Câmara os autos de medição de trabalhos n.º 75, 76 e 77
relativos à empreitada em epígrafe, nos valores de, respetivamente, €1.922,00 (mil novecentos e vinte e dois

Ata n.º 13/2021
Reunião de 01.06.2021
Pg. 9

___________________________________

euros), €3.810,20 (três mil oitocentos e dez euros e vinte cêntimos) e €41.447,82 (quarenta e um mil
quatrocentos e quarenta e sete euros e oitenta e dois cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. ----------------------------- III — INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:-------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Cândido Brandão, residente no lugar de Cabreira, nesta vila, pediu o uso da palavra
para dizer que há mais de vinte anos foi feita a limpeza do Rio Agualva, desde o início do túnel até ao referido
lugar da Cabreira, tendo-se procedido também à colocação de trutas que por lá terão ficado. ------------------------------------------- Durante algum tempo, essa limpeza foi feita de forma regular, facto que deixou de acontecer há
alguns anos a esta parte, encontrando-se aquela linda de água, que considera possuir beleza digna de registo,
que atravessa a malha urbana da vila, em estado de abandono e a carecer de urgente limpeza, o que vem pedir
que a Câmara promova. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Em resposta, a senhora Presidente referiu recordar-se que no último mandato do executivo foi
feita a limpeza do referido troço do rio, que também considera lindo, e que vai envidar esforços para que,
conjuntamente com os proprietários confinantes e com a Junta de Freguesia, se faça a sua limpeza.--------------------------------- Seguidamente o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Moldes agradeceu à Câmara a
visita à freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- APROVAÇÃO EM MINUTA: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Finalmente a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar a
presente ata em minuta, nos termos e para os efeitos do consignado nos números 3 e 4, art.º 57.º, da Lei
75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.--------------------------------------------------------------------------- Eram 15 horas e 15 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. -----------------------------------------

