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ATA N.º 21/2021
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 06.OUTUBRO.2021
------------------ Aos seis dias do mês de outubro 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: ---------------------------------------------------------------------------------- Usou da palavra a senhora Presidente para, atendendo a ser esta a última reunião da Câmara do
presente mandato, realçar a forma democrática como decorreu a atividade municipal nos últimos quatro anos e
agradeceu a colaboração recebida de todos, particularmente daqueles que vão cessar funções. --------------------------------------- O Vereador senhor Vítor Carvalho pediu a palavra para apresentar o seguinte: ------------------------------------------- “Volvidos quatro anos após ter assumido as funções de vereador não executivo, ao serviço dos
Arouquenses, importa deixar algumas notas de agradecimento a todos os que se envolveram mais diretamente
nesta etapa da minha vida e que termina hoje. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para os meus colegas vereadores Fernando Mendes, Pedro Vieira e Sandra Melo, que apesar
das vicissitudes, adversidades e exigência do cargo, que exerceram comigo na "oposição" sempre o fizeram
com elevação, de forma íntegra e ao serviço da causa pública, a eles o meu muito obrigado! ------------------------------------------- Para os meus colegas vereadores Fernanda Oliveira e António Tavares, que terminam as suas
funções enquanto vereadores executivos, deixo também os meus agradecimentos da forma cordial com que
sempre me trataram e certamente o farão daqui para a frente enquanto cidadãos. --------------------------------------------------------- Não poderia deixar também de agradecer a todos os colaboradores da Câmara Municipal de
Arouca que trabalharam para nos apoiarem, nomeadamente na componente administrativa, dando especial
enfoque ao Armando Cabral e à Dolores Gonçalves. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Finalmente à Sr.ª Presidente Margarida Belém e Albino Cardoso, deixo votos de um novo
mandato dando nota que deles não me despeço, pois será um até breve.”-------------------------------------------------------------------- O Vereador senhor Pedro Vieira usou também da palavra para deixar também uma nota de
despedida, esperando ter contribuído para a tomada das melhores decisões pela Câmara. Agradeceu a
colaboração dos que agora cessam funções e desejou o maior sucesso aos que viram o seu mandato
renovado. ----- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ Seguidamente o Vereador senhor António Tavares disse que foi um prazer ter dado os últimos
quatro anos à causa pública, que constituíram um desafio para si. Desejou àqueles que vão continuar em
funções os maiores sucessos em prol do bem comum. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Por sua vez, a Vereadora Fernanda Oliveira formulou votos de sucesso aos que continuarão ao
serviço da causa pública e agradeceu a colaboração dada por todos.--------------------------------------------------------------------------- Finalmente, o senhor Vereador Fernando Mendes usou da palavra para dar os parabéns à
senhora Presidente pela vitória, desejando-lhe o maior sucesso no desempenho das suas funções,
cumprimentando também aqueles que não ganharam. ---------------------------------------------------------------------------------------------- II — PERÍODO DA ORDEM DO DIA: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 01. ATA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a ata número 20/2021, relativa à reunião ordinária de 21
de setembro findo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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 193, do dia de ontem, que apresenta um
saldo em disponibilidades no valor global de €8.125.502,94 (oito milhões cento e vinte e cinco mil quinhentos e
dois euros e noventa e quatro cêntimos), correspondente a operações orçamentais e não orçamentais, nos
valores de, respetivamente, €7.522.984,71 (sete milhões quinhentos e vinte e dois mil novecentos e oitenta e
quatro euros e setenta e um cêntimos) e €602.518,23 (seiscentos e dois mil quinhentos e dezoito euros e vinte
e três cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara tomou conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04. REDE VIÁRIA/PAVIMENTAÇÃO EM TAPETE EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO –
REVISÃO DE PREÇOS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a informação da DPO com o número 21.464, de 23 de
setembro findo, a apresentar os cálculos da revisão de preços provisória relativa à empreitada em epígrafe, de
que resulta a importância de €6.731,75 (seis mil setecentos e trinta e um euros e setenta e cinco cêntimos) a
favor da adjudicatária. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face àquela informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
aprovar aquela revisão de preços. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ 05. REDE VIÁRIA/PAVIMENTAÇÃO EM TAPETE EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO PARA
2021 – SUSPENSÃO PARCIAL DE TRABALHOS: ------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a informação da DPO número 21.927, de 29 de setembro
findo, a dar conta que no âmbito da empreitada em epígrafe está prevista a pavimentação de um troço da
estrada de ligação de Urrô a Várzea, tendo-se verificado posteriormente a necessidade de proceder
previamente à execução da rede de águas pluviais, motivo pelo qual se propõe “a suspensão parcial da
execução do contrato por tempo indeterminado, até que cessem as causas que o determinaram”. ------------------------------------ Face àquela informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
suspender parcialmente o contrato, nos termos propostos.----------------------------------------------------------------------------------------- 06. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/REQUALIFICAÇÃO DO CRUZAMENTO DA
PORTELA DE MOLDES – PORTAS DA FREITA – AUTO N.º 19: ------------------------------------------------------------------------------ Foi presente à consideração da Câmara o auto de medição de trabalhos número 19, relativo à
empreitada em epígrafe, no valor de €8.250,00 (oito mil duzentos e cinquenta euros). ----------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. ----------------------------- 07. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA ZONA
POENTE DE AROUCA – ACESSO A ROMARIZ – AUTO N.º 9: --------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o auto de medição de trabalhos número 9, relativo à empreitada em epígrafe, no
valor de €12.024,50 (doze mil e vinte e quatro euros e cinquenta cêntimos).------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. ----------------------------- 08. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/PAVIMENTAÇÃO EM TAPETE EM VÁRIOS
LOCAIS DO CONCELHO PARA 2021 – AUTO N.º 1: ---------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o auto de medição de trabalhos número 1, referente à empreitada em epígrafe, no
valor de €263.905,00 (duzentos e sessenta e três mil novecentos e cinco euros). ----------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. ----------------------------- 09. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/CENTRO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL DE
MOLDES – EB 1+JI DE PAÇOS – AUTO N.º 4: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Foi presente o auto de medição de trabalhos número 4, relativo à empreitada em epígrafe, no
valor de €14.686,68 (catorze mil seiscentos e oitenta e seis euros e sessenta e oito cêntimos).----------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. ----------------------------- 10. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EB 1 + JI DE
SERRA DA VILA EM MANSORES – CENTRO LOCAL DE MANSORES – AUTO N.º 3:--------------------------------
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------------------ Foi presente o auto de medição de trabalhos número 3, relativo à empreitada em epígrafe, no
valor de €8.878,99 (oito mil oitocentos e setenta e oito euros e noventa e nove cêntimos). ----------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. ----------------------------- 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 e 5 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. -----------------------------------------

