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ATA N.º 18/2021
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 17.AGOSTO.2021
------------------ Aos dezassete 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 da sua
Presidente, senhora Margarida Maria de Sousa Correia Belém, e com a presença dos Vereadores senhores
Maria Fernanda da Conceição Oliveira, 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. ---------------------------------------------------------- Faltaram os senhores António Brandão Tavares e Albino Jorge Cardoso Gonçalves. ----------------------------------- 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 17/2021, relativa à reunião ordinária de 3 de
agosto corrente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Achada conforme, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprová-la. ------------------ 02. JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a carta da senhora Presidente a solicitar a justificação da
sua falta à última reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Aquando da apresentação deste assunto, a senhora Presidente informou a Câmara que, por nele
ter interesse, deve ser declarada impedida de participar na sua discussão e votação. ----------------------------------------------------- Declarado o impedimento, a Câmara deliberou, sem a presença daquele membro, considerar a
falta justificada.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foram presentes as cartas da Vereadora senhora Fernanda Oliveira, a solicitar a justificação das
suas faltas às reuniões de 20 de julho findo e de 3 de agosto corrente. ------------------------------------------------------------------------ Aquando da apresentação deste assunto, aquela Vereadora informou a senhora Presidente que,
por nele ter interesse, deve ser declarada impedida de participar na sua discussão e votação. ------------------------------------------ Declarado o impedimento, a Câmara deliberou, sem a presença daquele membro, considerar
justificadas as referidas faltas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Finalmente, foi presente a carta do Vereador senhor Fernando Mendes a solicitar a justificação da
sua falta à última reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ Aquando da apresentação deste assunto, aquele Vereador informou a senhora Presidente que,
por nele ter interesse, deve ser declarado impedido de participar na sua discussão e votação. ------------------------------------------ Declarado o impedimento, a Câmara deliberou, sem a presença daquele membro, considerar
justificada aquela falta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: ----------------------------------------------- Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 158, do dia de ontem, que apresenta um
saldo em disponibilidades no valor global de €7.271.099,81 (sete milhões duzentos e setenta e um mil e
noventa e nove euros e oitenta e um cêntimos), correspondente a operações orçamentais e não orçamentais,
nos valores de, respetivamente, €6.674.236,37 (seis milhões seiscentos e setenta e quatro mil duzentos e trinta
e seis euros e trinta e sete cêntimos) e €596.863,44 (quinhentos e noventa e seis mil oitocentos e sessenta e
três euros e quarenta e quatro cêntimos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/GRANDES OPÇÕES DO PLANO – 17.ª ALTERAÇÃO: ------------------------ Foi presente à consideração da Câmara a 17.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. ---- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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 – 18.ª ALTERAÇÃO: -------------------------------------------------- Foi presente a 18.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 €37.600,00 (trinta e sete
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, aprovar aquela alteração. ------------------------------------ 06. ENSINO BÁSICO/TRANSPORTE DA POPULAÇÃO ESCOLAR - ANO LETIVO 2021/2022 –
CIRCUITOS DESERTOS - PROGRAMA DE PROCEDIMENTO E CADERNO DE ENCARGOS:--------------------------------------- Foram presentes à consideração da Câmara programa de procedimento e o caderno de encargos
para a adjudicação da prestação de serviços de transporte da população escolar no próximo ano letivo
correspondente aos doze circuitos especiais para os quais não foi recebida qualquer proposta no âmbito do
procedimento concursal a que se refere a deliberação de 18 de maio findo e, ainda, aos quatro circuitos
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especiais que a Câmara decidiu, na última reunião, não adjudicar por ter surgido a necessidade de transportar
mais alunos do que os inicialmente previsto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, contratar a referida prestação
de serviços, fixar o preço base em €177.932,48 (cento e setenta e sete mil novecentos e trinta e dois euros e
quarenta e oito cêntimos), 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. DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL/REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE
ACOLHIMENTO EMPRESARIAL DAS LAMEIRADAS, 1.ª FASE – PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE: ------------------------- Acompanhado da informação da DPO n.º 18.375, de 11 de agosto corrente, foi presente à
consideração da Câmara o plano de segurança e saúde relativo à empreitada em epígrafe. --------------------------------------------- Face à referida informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
aprovar quele plano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08. TURISMO/ÁREA DE LAZER DE ALBERGARIA DA SERRA – EQUIPAMENTO PÚBLICO
DE RESGATE – PROTOCOLO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a minuta do protocolo a celebrar com a Norsalva –
Associação de Nadadores Salvadores, visando a instalação de um equipamento público de resgate na zona de
recreio e lazer de Albergaria da Serra, 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 referido protocolo.------------------- 09. REDE VIÁRIA/PAVIMENTAÇÃO EM TAPETE EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO PARA
2021 – PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Acompanhado da informação da DPO n.º 18.327, de 10 de agosto corrente, foi presente à
consideração da Câmara o plano de segurança e saúde relativo à empreitada em epígrafe. --------------------------------------------- Face à referida informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
aprovar aquele plano. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10. TRANSPORTES/ÁREA METROPOLITANA DO PORTO - PROGRAMA DE APOIO À
REDUÇÃO TARIFÁRIA - PASSE ÚNICO - COMPARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: --------------------------------------------------- Foi presente o ofício registado sob o n.º 9.297, em 29 de julho findo, da Área Metropolitana do
Porto, a solicitar o pagamento da comparticipação do Município nos encargos resultantes da adesão ao
Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART). ------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com as abstenções dos
Vereadores senhores Fernando Mendes, Vítor Carvalho e Pedro Vieira, comparticipar com a importância de
€2.883,00 (dois mil oitocentos e oitenta e três euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 11. DIVERSOS/PERCURSO PEDONAL E CICLÁVEL DO VALE DE AROUCA –
PRORROGAÇÃO DO PRAZO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente a carta registada sob o n.º 9.260, em 28 de julho findo, de Construções Carlos Pinho,
Ld.ª, líder do consórcio adjudicatário da empreitada em epígrafe, a referir que a prorrogação de prazo concedida
pela Câmara na reunião de 20 de julho é insuficiente para a conclusão dos trabalhos, solicitando nova
prorrogação até 30 de setembro, alegando, no essencial, que as causas dos trabalhos não estarem já
concluídos são da responsabilidade do dono da obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Face à informação da DPO, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
indeferir o pedido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12. DIVERSOS/HELENA BARBOSA DE ALMEIDA GOMES – INSALUBRIDADE: ------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o auto de vistoria realizada para avaliar as condições de
salubridade da vacaria que o senhor António da Conceição Rocha possui no lugar de Sub-Ribes, freguesia de
Arouca e Burgo, e que teve origem na queixa apresentada pela senhora Helena Barbosa de Almeida Gomes,
residente naquele lugar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face às conclusões da comissão de vistorias, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e
por unanimidade, nos termos do disposto na alínea w), art.º 33.º, do anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de
Setembro, e no n.º 2, art.º 89.º, do Decreto-Lei número 555/99, de 16 de Dezembro, na redação em vigor,
ordenar a realização das obras constantes do referido auto, fixando em um mês o prazo para a sua execução. ------------------- 13. DIVERSOS/CONCURSO A MELHOR BROA CASEIRA – REGULAMENTO: ---------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o regulamento relativo ao concurso “A melhor broa
caseira”, 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. ---- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO
MUNICIPAL – AUTO N.º 6 E FINAL: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o auto de medição de trabalhos número 6 e final, relativo à empreitada em epígrafe,
no valor de €350,00 (trezentos e cinquenta euros). --------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. ----------------------------- APROVAÇÃO EM MINUTA: --------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ Finalmente a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar a
presente ata em minuta, nos termos e para os efeitos do consignado nos números 3 e 4, art.º 57.º, da Lei
75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.--------------------------------------------------------------------------- Eram 15 horas e 20 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. -----------------------------------------

