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ATA N.º 17/2021
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 03.AGOSTO.2021
------------------ Aos três dias do mês de agosto 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 do seu VicePresidente, Vereador senhor António Brandão Tavares, e com a presença dos Vereadores senhores, Albino
Jorge Cardoso Gonçalves, Vítor Carlos Costa Carvalho e Pedro Miguel de Oliveira Rodrigues Vieira. -------------------------------- Pelas 14.30 horas o senhor Vice-Presidente declarou aberta a reunião.----------------------------------------------------- Faltaram a senhora Presidente, Margarida Maria de Sousa Correia Belém, e os Vereadores
senhores Maria Fernanda da Conceição Oliveira e Fernando Brandão Mendes. ------------------------------------------------------------- I — PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ---------------------------------------------------------------------------------- Nada a registar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ II — PERÍODO DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 01. ATA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a ata n.º 16/2021, relativa à reunião ordinária de 20 de
julho 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 148, do dia de ontem, que apresenta um
saldo em disponibilidades no valor global de €7.551.994,76 (sete milhões quinhentos e cinquenta e um mil
novecentos e noventa e quatro euros e setenta e seis cêntimos), correspondente a operações orçamentais e
não orçamentais, nos valores de, respetivamente, €6.956.449,48 (seis milhões novecentos e cinquenta e seis
mil quatrocentos e quarenta e nove euros e quarenta e oito cêntimos) e €595.545,28 (quinhentos e noventa e
cinco mil quinhentos e quarenta e cinto euros e vinte e oito cêntimos). ------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/GRANDES OPÇÕES DO PLANO – 16.ª ALTERAÇÃO: ------------------------ Foi presente à consideração da Câmara a 16.ª alteração às Grandes Opções do Plano para o ano
em curso, instruída com o mapa discriminativo dos projetos/ações a alterar, da qual não resulta qualquer
alteração da dotação global definida, documento que se dá aqui como reproduzido e a fazer parte integrante
desta ata. ----- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com as abstenções dos
Vereadores senhores Vítor Carvalho e Pedro Vieira, aprovar aquela alteração. -------------------------------------------------------------- 05. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ORÇAMENTO – 17.ª ALTERAÇÃO: -------------------------------------------------- Foi presente a 17.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 €31.500,00, 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 Vítor Carvalho e Pedro Vieira, aprovar o documento que antecede. ------------------------------------------------ 06. ENSINO BÁSICO/FORNECIMENTO CONTÍNUO DE REFEIÇÕES ESCOLARES – ANO
LETIVO 2021/2022 – ADJUDICAÇÃO – MINUTA DO CONTRATO: ---------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o relatório final do júri que analisou as propostas
concorrentes ao concurso público para adjudicação do fornecimento contínuo de refeições escolares – ano
letivo 2021/2022, acompanhado da minuta do respetivo contrato. -------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade: --------------------------------------------------------- Face às conclusões do júri, adjudicar o fornecimento à concorrente Uniself – Sociedade de
Restaurantes Públicos e Privados, S. A., pelo preço de €2,64 (dois euros e sessenta e quatro cêntimos) por
refeição, perfazendo o um total estimado de €288.446,40 (duzentos e oitenta e oito mil quatrocentos e quarenta
e seis euros e quarenta cêntimos); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Aprovar a minuta do contrato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 07. ENSINO BÁSICO/PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA POPULAÇÃO
ESCOLAR – ANO LETIVO 2021/2022 – ADJUDICAÇÃO – MINUTAS DOS CONTRATOS: -------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o relatório final do júri que analisou as propostas
concorrentes ao concurso público para adjudicação da prestação de serviços de transporte da população
escolar no próximo ano letivo, acompanhado das minutas dos contratos que, face ao valor da adjudicação, terão
de ser reduzidos a escrito, relativos aos circuitos números 8, 27 e 28 aos circuitos números 11 e 25, aos
circuitos números 18, 19, 20, 21 e 22, aos circuitos números 26 e 31. -------------------------------------------------------------------------- Face às conclusões do júri, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade: -------------------- Não adjudicar, nos termos e com os fundamentos constantes da alínea d), n.º 1, art.º 79.º do
Código dos Contratos Públicos, os circuitos números 1, 3, 7 e 9 e, consequentemente, revogar, nos termos do
art.º 80.º do mesmo Código, a decisão de contratar quanto aos mesmos circuitos, dado que posteriormente à
decisão de abertura do procedimento concursal se constatou a necessidade de afetar àqueles circuitos mais
alunos do que o inicialmente previsto; ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ Adjudicar os circuitos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Número 4 (Celado - EB1 Ponte Telhe - Rio de Frades - EB1 Ponte de Telhe - Rio de Frades –
Celado) ao concorrente Paulo Jorge Fonseca Mendes, pelo valor de €1,65 (um euro e sessenta e cinco
cêntimos) por quilómetro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Número 6 (Avitureira Mansores - Vila (paragem CP) - Avitureira) ao Carlos Alberto Leite Araújo
pelo valor de €3,58 (três euros e cinquenta e oito cêntimos) por quilómetro; ------------------------------------------------------------------ Número 8 (Vila Viçosa - Espiunca - Pólo Escolar de Canelas - Vila Viçosa) ao agrupamento de
empresas constituído por Joaquim Fernandes Barbosa, Unipessoal, Lda, Rui Pedro Brandão de Azevedo e
Adelino Pereira Soares de Abreu pelo valor diário proposto de €1,74 (um euro e setenta e quatro cêntimos) por
quilómetro; --- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Número 10 (Monte Moção - Minhãos - Amilo - Pólo Escolar da Boavista - Monte Moção) a Manuel
Silva Esteves €2,64 (dois euros e sessenta e quatro cêntimos) por quilómetro; -------------------------------------------------------------- Número 11 (Cando - Fuste - EB1 Paços (Moldes) – Cando) a Mais Alem Cooperativa de Serviços,
CRL pelo valor de €1,95 (um euro e noventa e cinco cêntimos) por quilómetro; -------------------------------------------------------------- Número 18 (Panaceira - Aldeia -EB1 S. João – Panaceira) a Táxis Feiteira, Lda pelo valor de
€4,29 (quatro euros e vinte e nove cêntimos) por quilómetro; -------------------------------------------------------------------------------------- Número 19 (Paço - Arrifana - Pousadouro - Ferreiros - Vergadelas - Cimo de Vila - EB1 S. João –
Paço) a Táxis Feiteira, Lda, pelo valor de €6,11 (seis euros e onze cêntimos) por quilómetro; ------------------------------------------- Número 20 (Folgosinho - Pena - Lamas - Fojo - EB1 S. João – Folgosinho) a Táxis Feiteira, Lda ,
pelo valor de €2,62 (dois euros e sessenta e dois cêntimos); -------------------------------------------------------------------------------------- Número 21 (Póvoa - EB1 S. João – Póvoa) a Táxis Feiteira, Lda, pelo valor de €3,32 (três euros e
trinta e dois cêntimos) por quilómetro; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Número 22 (S. João - Ribeira - Pólo Escolar Rossas - S. João) a Táxis Feiteira, Lda pelo valor de
€3,59 (três euros e cinquenta e nove cêntimos) por quilómetro;----------------------------------------------------------------------------------- Número 25 (Espinho - Adáufe - Bustelo - ESA – Espinho) a Mais Alem Cooperativa de Serviços,
CRL pelo valor de €1,13 (um euros e treze cêntimos) por quilómetro; --------------------------------------------------------------------------- Número 26 (Mealha - ESA – Mealha) a André Azevedo Transporte de Passageiros Unipessoal
Lda €1,87 (um euro e oitenta e sete cêntimos) o quilómetro;--------------------------------------------------------------------------------------- Número 27 (Serabigões - Vila Cova (Paragem CP) – Serabigões) ao agrupamento constituído por
Joaquim Fernandes Barbosa, Unipessoal, Lda, Rui Pedro Brandão de Azevedo e Adelino Pereira Soares de
Abreu pelo valor de €2,61 (dois euros e sessenta e um cêntimos) por quilómetro; -----------------------------------------
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------------------ Número 28 (Canelas - Vila Cova (regresso da Carreira Pública) ao agrupamento constituído por
Joaquim Fernandes Barbosa, Unipessoal, Lda, Rui Pedro Brandão de Azevedo e Adelino Pereira Soares de
Abreu pelo valor de €2,91 (dois euros e noventa e um cêntimos) por quilómetro; ------------------------------------------------------------ Número 31 (Silveiras - Telhe - ESA – Silveiras) a André Azevedo Transporte de Passageiros
Unipessoal Ld.ª pelo valor de €1,05 (um euro e cinco cêntimos) por quilómetro; ------------------------------------------------------------- Aprovar as referidas minutas dos contratos.------------------------------------------------------------------------------------------ 08. URBANIZAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA ZONA POENTE DA VILA DE
AROUCA – ACESSO A ROMARIZ – TRABALHOS COMPLEMENTARES: ------------------------------------------------------------------ Foi presente à consideração da Câmara a informação da DPO n.º 16.435, de 16 de julho findo, a
dar conta da necessidade de proceder à execução na empreitada em epígrafe de trabalhos complementares,
nos termos do n.º 4, art.º 370.º, do Código dos Contratos Púbicos, no valor de €10.471,00 (dez mil quatrocentos
e setenta e um euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face àquela informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
autorizar a realização daqueles trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09. URBANIZAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO DA RUA DE VILA NOVA – ESTUDO PRÉVIO: ---------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o estudo prévio do projeto para a requalificação da Rua
de Vila Nova. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele estudo prévio.
------------------ 10. DIVERSOS/CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO NAS ÁREAS TURÍSTICAS –
REGULAMENTO – INÍCIO DE PROCEDIMENTO: --------------------------------------------------------------------------------------------------- Pela Divisão de Desenvolvimento Social foi presente a seguinte proposta: ------------------------------------------------- “Arouca é possuidora de um rico património natural e cultural, com características únicas e
singulares, de relevância Internacional que alicerçaram o reconhecimento e a classificação deste território como
Geoparque Mundial da UNESCO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Assente nesta abordagem de desenvolvimento e com o intuito de valorizar os recursos
endógenos, nasceram um conjunto de iniciativas de inovação territorial que reforçaram a atratividade turística
deste destino turístico - o “Arouca Geopark” e que simultaneamente tem contribuído para um aumento da
competitividade regional, como é o caso dos Passadiços do Paiva, da Rota dos Geossítios e mais recentemente
da Ponte 516 Arouca. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face a estes investimentos, temos assistido a um crescimento substancial da procura turística
que originou um crescimento dos fluxos de veículos nas vias públicas e o aparecimento de novas atividades e
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serviços turísticos que utilizam as vias municipais, com especial incidência nas áreas de maior atração turística
como é o caso do Vale do Paiva, do Centro Histórico da Vila e da Serras da Freita e Arada. -------------------------------------------- Por forma a assegurar questões de segurança rodoviária, de sustentabilidade ambiental da área
classificada de caráter supranacional (Geoparque Mundial da UNESCO) e simultaneamente contribuir para a
redução das externalidades negativas que possam ser geradas pelo aumento de fluxos de visitantes e de
atividades desenvolvidas por parte de operadores turísticos, no que se refere à obstrução à normal circulação
de outros veículos, à ocupação de lugares de paragem e estacionamento e ainda à poluição sonora e do ar
provocados principalmente por veículos a motores de explosão, propõe-se que a Câmara Municipal, em
cumprimento do preceituado nos art.ºs 98.º, nº 1 e 55.º, n.º 1 do CPA, aplicável por força do art.º 96.º do mesmo
diploma legal, delibere a abertura de procedimento com vista à elaboração do regulamento para condicionar a
circulação de veículos nas principais áreas turísticas do Município e delegue a direção do mesmo, na chefe de
Divisão de Desenvolvimento Social. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Todos os munícipes podem apresentar contributos para a elaboração do presente regulamento,
no prazo de 10 dias contados da publicação da decisão na internet, in www.cm-arouca.pt, através do correio
eletrónico isabel.bessa@cm-arouca.pt. Indicando o nome/denominação, morada/sede e os direitos ou
interesses em causa.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta. ----------------------- 11. DIVERSOS/XII CONCURSO DE VINHO VERDE DE AROUCA – REGULAMENTO: ----------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o regulamento do XII Concurso de Vinho Verde 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. ----- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12. DIVERSOS/ATRIBUIÇÃO DE TOPONÍMIA NA FREGUESIA DE FERMEDO – 2.ª
ALTERAÇÃO: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A coberto da informação da DPO n.º 17.193, de 27 de julho findo, foi presente à consideração da
Câmara a proposta da segunda alteração à toponímia da freguesia de Fermedo, documento que se dá aqui
como reproduzido e a fazer parte integrante desta ata. ---------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela alteração. ---------------------- 13. DIVERSOS/ATRIBUIÇÃO DE TOPONÍMIA NA UNIÃO DE FREGUESIAS DE CANELAS E
ESPIUNCA – 1.ª ALTERAÇÃO: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ A coberto da informação n.º 17.280, de 28 de julho findo, foi presente à consideração da Câmara
a proposta de primeira alteração da Toponímia da União de Freguesias de Canelas e Espiunca, 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 alteração. ------------------- 14. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA ZONA
POENTE DA VILA DE AROUCA – ACESSO A ROMARIZ – AUTO N.º 5: -------------------------------------------------------------------- Foi presente o auto de medição de trabalhos número 5, relativo à empreitada em epígrafe, no
valor de €8.861,50 (oito mil oitocentos e sessenta e um euros e cinquenta cêntimos). ----------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. ----------------------------- 15. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/BENEFICIAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DE
ALBERGARIA – AUTOS N.º 6 E 7: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foram presentes os autos de medição de trabalhos número 6 e 7, relativos à empreitada em
epígrafe, nos valores de, respetivamente, €14.723,19 (catorze mil setecentos e vinte e três euros e dezanove
cêntimos) e €4.995,00 (quatro mil novecentos e noventa e cinco euros). ----------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aqueles autos. -------------------------- 16. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA ZONA
POENTE DA VILA DE AROUCA – AUTO N.º 78: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o auto de medição de trabalhos número 78, relativo à
empreitada em epígrafe, no valor de €13.874,40 (treze mil oitocentos e setenta e quatro euros e quarenta
cêntimos). ---- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. ----------------------------- 17. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/PERCURSO PEDONAL E CICLÁVEL DO VALE DE
AROUCA – AUTO N.º 32: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o auto de medição de trabalhos número 32, relativo à empreitada em epígrafe, no
valor de €35.181,18 (trinta e cinco mil cento e oitenta e um euros e dezoito cêntimos). ---------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. ----------------------------- 18. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/REQUALIFICAÇÃO DO CRUZAMENTO DA
PORTELA DE MOLDES – PORTAS DA FREITA – AUTOS N.º 13, 14 E 15: ----------------------------------------------------------------- Foram presentes os autos de medição de trabalhos números 13, 14 e 15, relativos à empreitada
em epígrafe, nos valores de, respetivamente, €20.252,76 (vinte mil duzentos e cinquenta e dois euros e setenta
e seis cêntimos), €1.853,70 (mil oitocentos e cinquenta e três euros e setenta cêntimos) e €668,50 (seiscentos e
sessenta e oito euros e cinquenta cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aqueles autos. -------------------------- III — INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:-------------------------------------------------------------------------------------------------- Nada a registar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata, que, achada conforme, vai ser assinada
pelo senhor Vice-Presidente e por mim,

, Coordenador

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

