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ATA N.º 23/2021
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 19.OUTUBRO.2021
------------------ Aos dezanove 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
Cláudia Margarida Brandão de Oliveira, Albino Jorge Cardoso Gonçalves, António Carlos Gomes Duarte, Vítor
Carlos Costa Carvalho, Célia Regina Brandão Alves e Maria Helena Pinto Rodrigues. ---------------------------------------------------- Pelas 14.30 horas a senhora Presidente declarou aberta a reunião. ---------------------------------------------------------- I — PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ---------------------------------------------------------------------------------- A senhora Presidente iniciou os trabalhos dando nota aos restantes membros do executivo sobre:
------------------ “Ampliação da obra de entrada da ETAR de Alvarenga ---------------------------------------------------------------------- Na sequência de diligências do Município de Arouca, a SimDouro, entidade gestora das ETAR’s
instaladas no concelho de Arouca, encontra-se presentemente a efetuar obras de beneficiação da ETAR de
Alvarenga, mais concretamente a requalificação da obra de entrada da referida ETAR, em virtude do grande
número de gorduras e areias que afluem a esta estação, intervenção esta que possibilitará melhorar o
funcionamento desta infraestrutura. A intervenção tem um custo de 116 796,82€ e um prazo de execução de
180 dias. ------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Degradação do edifício do Tribunal de Arouca---------------------------------------------------------------------------------- Foi enviado ofício à Sr.ª Ministra da Justiça a solicitar intervenção urgente para resolução dos
seguintes problemas: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Agravamento da falta de pessoal nos serviços do Ministério Público --------------------------------------------------------- Permanece sem resolução a falta de pessoa nos serviços do Ministério Público, situação que se
agravou recentemente com a deslocação de um funcionário dos Serviços do Ministério Público de Arouca para
outra comarca, ficando somente afeta a esta comarca de Arouca uma funcionária, o que é manifestamente
insuficiente para assegurar toda a atividade, colocando assim em causa tramitação de inquéritos criminais,
processos de família e menores, processos tutelares educativos e de promoção e proteção de menores, entre
outros. --------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Degradação do prédio do Tribunal de Arouca --------------------------------------------------------------------------------------- Há salas do Tribunal de Arouca que ficam totalmente alagadas em dias de chuva, nomeadamente
a sala dos julgamentos, o átrio de entrada e a sala das testemunhas. Com o inverno a aproximar-se e na
eventualidade deste ser chuvoso, tal obrigará à paragem dos julgamentos. Acresce ainda que não é possível
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abrir ou fechar as janelas nas secretarias do Tribunal e sala dos advogados, dado que estas se encontram
travadas por causa da humidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Será aproveitada a deslocação da Sr.ª Secretária de Estado da Justiça em novembro próximo
para inauguração do BUPI – Balcão Único do Prédio (Arouca) para ser analisado in loco o reportado. -------------------------------- Reforço das condições de segurança na estrada do Viso (Escariz) (Obras da 2.ª fase da Via
Estruturante) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi enviada comunicação às Infraestruturas de Portugal, entidade responsável pelas obras da 2.ª
fase da Via Estruturante, a solicitar o reforço urgente das condições de segurança na estrada de ligação da obra
executada no âmbito da empreitada acima ao lugar do Viso. -------------------------------------------------------------------------------------- Apoio ao setor primário ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dando continuidade ao apoio que o Município tem vindo a prestar ao setor primário, dada a sua
expressividade a nível local e aos esforços efetuados no âmbito dos processos de regularização Extraordinária
da atividade, os serviços encontram-se a ultimar proposta para início do procedimento de revisão do
Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas em Operações Urbanística com vista prever a
redução ou isenção aos produtores do setor primário das respetivas taxas urbanísticas associadas.” --------------------------------- Seguidamente a Vereadora senhora Helena Rodrigues pediu a palavra para apresentar o
seguinte: ----- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Infraestruturas/Educação -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sendo uma preocupação nossa a situação que se vive no Agrupamento de Escolas de Escariz,
gostaríamos de saber o ponto da situação com a cedência de um relatório detalhado do que se está a passar,
que custos estão envolvidos, o que estava e está planeado, o acréscimo de custos e quem os assumirá.” -------------------------- Por sua vez, o Vereador senhor Vítor Carvalho usou da palavra para apresentar o seguinte: ------------------------- “Ponte Suspensa 516 Arouca ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Gostaríamos que a Sr.ª Presidente no fizesse chegar um relatório detalhado sobre os
investimentos feitos até à data, assim como custos de funcionamento. ------------------------------------------------------------------------- Qual o valor de receitas, número de entradas pagas e não pagas. ------------------------------------------------------------ A propósito da intervenção da Vereadora Helena Rodrigues a senhora Presidente referiu que a
retirada de amianto não é um processo simples, tendo ocorrido problemas decorrentes do incumprimento das
obrigações contratuais assumidas pelo empreiteiro, que já foi notificado formalmente de que tal facto pode ser
causa de resolução do contrato. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Disse ainda que atualmente os trabalhos estão a decorrer com reforço das equipas presentes em
obra, esperando-se que terminem a breve trecho. -----------------------------------------------------------------------------------
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------------------ Quanto aos encargos resultantes dos prejuízos causados no edifício pela infiltração da chuva e
com a criação de condições para o funcionamento da escola, ainda estão a ser contabilizados e serão
imputados ao empreiteiro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Na sequência da intervenção do Vereador senhor Vítor Carvalho, a senhora Presidente disse que
vai solicitar aos serviços que sejam coligidos os dados pretendidos, deles dando conhecimento em próxima
reunião. ------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II — PERÍODO DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 01. ATA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foram presentes à consideração da Câmara as ata números 21/2021 e 22/2021, relativas,
respetivamente, às reuniões de 6 e 14 de outubro corrente. --------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal: ----------------------------------------------------------------------------------- Por maioria, aprovar a ata n.º 21/2021, abstendo-se os Vereadores senhores Cláudia Oliveira,
António Duarte, Célia Alves e Helena Rodrigues, por não terem participado da reunião a que respeita; ------------------------------ Por unanimidade, aprovar a ata n.º 22/2021. ---------------------------------------------------------------------------------------- 02. JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Nada a registar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: ----------------------------------------------- Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 202, do dia de ontem, que apresenta um
saldo em disponibilidades no valor global de €8.232.562,91 (oito milhões duzentos e trinta e dois mil quinhentos
e sessenta e dois euros e noventa e um cêntimos), correspondente a operações orçamentais e não
orçamentais, nos valores de, respetivamente, €7.628.379,56 (sete milhões seiscentos e vinte e oito mil
trezentos e setenta e nove euros e cinquenta e seis cêntimos) e €604.183,35 (seiscentos e quatro mil cento e
oitenta e três euros e trinta e cinco cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/GRANDES OPÇÕES DO PLANO – 21.ª ALTERAÇÃO: ------------------------ Foi presente à consideração da Câmara a 21.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
modificação 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 Vítor Carvalho, Célia Alves e Helena Rodrigues, aprovar o documento que antecede. ----------------------- 05. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ORÇAMENTO – 22.ª ALTERAÇÃO: --------------------------------
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------------------ Foi presente a 22.ª alteração ao Orçamento para o ano em curso, acompanhada dos mapas de
discriminação respetivos, em que são reforçadas várias rúbricas com o valor global de €113.000,00 (cento e
treze 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 Vítor Carvalho, Célia Alves e Helena Rodrigues, aprovar aquela alteração. -------------------------------------- 06. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/REUNIÕES ORDINÁRIAS – ALTERAÇÃO DE LOCAL: ------------------------ Pela senhora Presidente foi presente a seguinte proposta: ---------------------------------------------------------------------- “As reuniões da Câmara Municipal realizam-se, por força da deliberação tomada em 14 de
outubro de 2021, 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 as primeiras
reuniões ordinárias previstas para os dias 2 de novembro e 7 de dezembro próximos, se realizem,
respetivamente, nas freguesias de Tropeço e Fermedo, nos edifícios sede de cada Junta de Freguesia, com
início às 14:30 horas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta. ----------------------- 07. ENSINO BÁSICO/CENTRO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL DE MOLDES EB1/JI DE
PAÇOS – ALTERAÇÃO DA PLANTA DE ESTALEIRO: ------------------------------------------------------------------------------------------- A coberto da informação da DPO n.º 22642, de 13 de outubro corrente, foi presente à
consideração da Câmara uma alteração da planta de estaleiro referente à empreitada em epígrafe. ---------------------------------- Face àquela informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
aprovar a alteração apresentada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08. AÇÃO SOCIAL/CONCESSÃO DE PRESTAÇÕES DE NATUREZA SOCIAL E CONCESSÃO
DE BOLSAS DE ESTUDO A ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR – COMISSÕES DE ANÁLISE: -------------------------------------- “Tendo em vista a concessão de apoios sociais no âmbito do Regulamento de Concessão de
Prestações de Natureza Social, da ação escolar e dos transportes escolares, propõe-se que a Câmara delibere
constituir uma comissão de acompanhamento de prestações sociais.--------------------------------------------------------------------------- Pela mesma ordem de razão, para a concessão de bolsas de estudo a alunos do ensino superior,
a conceder nos termos do regulamento respetivo, propõe-se que a Câmara delibere constituir uma comissão
para proceder à análise dos respetivos pedidos e propor as bolsas a atribuir.” --------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade: --------------------------------------------------------- 1. Constituir a comissão de análise de pedidos de concessão de prestações sociais com: ------------
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------------------ Efetivos: Vereadoras Cláudia Oliveira e Helena Rodrigues e a Técnica Superior de Trabalho
Social Sandra Duarte; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Suplentes: Carmen Martel, Técnica Superior de Serviço Social. --------------------------------------------------------------- 2. Constituir a comissão de análise de pedidos de concessão de bolsas de estudo com: ------------------------------- Efetivos: Vereadoras Cláudia Oliveira e Helena Rodrigues e a Técnica Superior de Serviço Social
Carmen Martel;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Suplente: Sandra Duarte, Técnica Superior de Trabalho Social. --------------------------------------------------------------- 09. RESÍDUOS SÓLIDOS/ERSAR - ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS E
RESÍDUOS - CICLO ANUAL DE REVISÃO TARIFÁRIA 2022: ---------------------------------------------------------------------------------- Foram presentes à consideração da Câmara os ofícios registados sob os números 9.263 e 9.771,
em 28 de julho e 11 de agosto findos, respetivamente da ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas
e Resíduos, o primeiro a remeter recomendações para efeitos da elaboração das propostas de revisão tarifária
de 2022 dirigidas às entidades gestoras de sistemas de titularidade municipal que prestam serviços de
abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos, e
o segundo a emitir o parecer sobre o tarifário dos serviços de resíduos para 2021 ---------------------------------------------------------- Face à informação da DAU, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com as
abstenções dos Vereadores senhores Vítor Carvalho, Célia Alves e Helena Rodrigues, manter em 2022 os
preços praticados em 2021. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10. BOMBEIROS/CONCESSÃO DE REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS –
REDUÇÃO DE IMI: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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 às suas habitações: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 11.296, de 22 de setembro findo, de Fernando Manuel Carvalho Gonçalves, residente
em Mouras, freguesia de Santa Eulália;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Registo n.º 10.496, de 3 de setembro findo, de José Manuel Carvalho Gonçalves, residente em
Mouras, freguesia de Santa Eulália; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 10.767, de 9 de setembro findo, de Eduardo Rogério de Pinho dos Santos Silva,
residente em Costa, freguesia de Rossas; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 11.882, de 6 de outubro corrente, de Rui Pedro Brandão de Azevedo, residente em
Canelas de Baixo, da União de Freguesias de Canelas e Espiunca;------------------------------------------------------------
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------------------ Face à informação da DEGRH, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por
unanimidade: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Deferir os pedidos de Fernando Gonçalves, José Gonçalves e Eduardo Silva; -------------------------------------------- Indeferir o pedido de Rui Azevedo por ter sido apresentado fora do prazo estabelecido no art.º
16.º do referido regulamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Vereadora senhora Cláudia Oliveira foi declarada impedida de participar na discussão e
votação do pedido apresentado por Rui Azevedo visto nele ter interesse enquanto familiar do requerente. -------------------------- 11. DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL/PARQUE DE NEGÓCIOS DE ESCARIZ – VENDA DE
LOTE:--------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente a carta registada sob o n.º 11.403, em 24 de setembro findo de Spinner Dynamics,
com sede na Urbanização de Vila Pavão, 194, em Escariz, a manifestar interesse na aquisição do lote de
terreno número 7 do Parque de Negócios de Escariz.------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, ordenar a abertura do
procedimento para alienação daquele lote, fixando em €15,00 por metro quadrado o respetivo preço base. ------------------------- Mais foi deliberado, por igual votação e forma, constituir a comissão a que se refere o n.º 4, art.º
4.º, do Regulamento de Venda respetivo com os senhores Vereador António Duarte, o senhor Norberto Castro,
Chefe de Divisão, e a senhora Paula Rodrigues, Técnica Superior. ------------------------------------------------------------------------------ 12. AUTOS DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/BENEFICIAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DA
ALBERGARIA – AUTO N.º 9 E FINAL: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Foi presente o auto de medição de trabalhos número 9 e final, relativo à empreitada em epígrafe,
no valor de €3.751,27 (três mil setecentos e cinquenta e um euros e vinte e sete cêntimos). --------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. ----------------------------- 13. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/CENTRO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL DE
MOLDES EB1/JI DE PAÇOS – AUTO N.º 5: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o auto de medição de trabalhos número 5, relativo à empreitada em epígrafe, no
valor de 9.068,74 (nove mil e sessenta e oito euros e setenta e quatro 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. ----------------------------------------------------------

Ata n.º 23/2021
Reunião de 19.10.2021
Pg. 7

___________________________________

------------------ Eram 15 horas e 22 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. -----------------------------------------

