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ATA N.º 03/2022
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 01.FEVEREIRO.2021
------------------ Ao primeiro dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, 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 começou por apresentar o seguinte:---------------------------------------------------------------------- “Entre 10 e 13 de janeiro de 2022, foi retomado o projeto ColorADD nos Agrupamentos de
Escolas de Arouca e de Escariz, numa iniciativa conjunta do Município de Arouca, ColorADD.Social e os
estabelecimentos comerciais Multiópticas e a Ótica Lojas da Visão. ----------------------------------------------------------------------------- O rastreio foi realizado aos alunos do 4.º Ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico (10 Escolas no total)
num total de 166 crianças (83 rapazes e 83 raparigas). Foi realizado um rastreio de daltonismo a um aluno do
5.º ano do Agrupamento de Escolas de Arouca a pedido dos encarregados de educação que permitiu
diagnosticar este aluno com dificuldades na identificação das cores. ---------------------------------------------------------------------------- Foram sinalizados três meninos com diagnóstico de possível daltonismo no rastreio, e 10 crianças
com problemas de acuidade visual. Num dos polos escolares, foram ainda detetados casos de alunos com
sinais de dificuldade de acuidade visual na identificação das letras, pelo que foi sugerido um rastreio global às
turmas.” ------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seguidamente a Vereadora senhora Helena Pinto pediu a palavra para referir o seguinte: ---------------------------- “1. Infraestruturas Viárias/Estrada EN326-1 Arouca-Alvarenga ----------------------------------------------------------------- Embora sabendo que se trata de uma estrada Nacional, gostaria de alertar para a importância da
Autarquia diligenciar junto das entidades responsáveis sobre 2 situações a acautelar na estrada EN326-1
Arouca - Alvarenga: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Após o lugar de Vilarinho, no sentido Arouca- Alvarenga, na chamada curva do "Ribeiro da
Lenha", uma curva bastante acentuada, que quase faz sobrepor as duas vias da estrada e cujo desnível pode
constituir perigo; dois marcos em pedra já se encontram inclinados e na parte inferior, após a curva, os
aluimentos são constantes; acresce que o local onde esses aluimentos acontecem é muitas vezes utilizado,
pelos turistas que nos visitam, para estacionamento; -------------------------------------------------------------------------------
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------------------ A necessidade de uma intervenção na marcação das linhas de estrada (marcações rodoviárias),
as quais estão a desaparecer e são importantes em situações de nevoeiro. ------------------------------------------------------------------ Talvez fosse importante pensar numa intervenção ao nível das estradas do concelho. Uma boa
marcação de estrada é fundamental e facilita a condução.” ---------------------------------------------------------------------------------------- Em sequência a senhora Presidente referiu que irá fazer chegar as observações, que agradece, à
Infraestruturas de Portugal no que se refere à ER 326-1, e que a Câmara tem feito um esforço na marcação da
sinalização rodoviária das estradas que são da sua responsabilidade, procurando mantê-las nas melhores
condições, especialmente nas zonas mais sujeitas à formação de nevoeiro. ------------------------------------------------------------------ II — PERÍODO DA ORDEM DO DIA: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 01. ATA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a ata n.º 02/2021, relativa à reunião ordinária de 18 de
fevereiro 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 21, do dia de ontem, que apresenta um
saldo em disponibilidades no valor global de €8.227.954,78 (oito milhões duzentos e vinte e sete mil novecentos
e cinquenta e quatro euros e setenta e oito cêntimos), correspondente a operações orçamentais e não
orçamentais, nos valores de, respetivamente, €7.613.102,71 (sete milhões seiscentos e treze mil cento e dois
euros e setenta e um cêntimos) e €614.852,07 (seiscentos e catorze mil oitocentos e cinquenta e dois euros e
sete cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/GRANDES OPÇÕES DO PLANO – 4.ª ALTERAÇÃO:-------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a 4.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 Vítor Carvalho, Célia Alves e Helena Rodrigues, aprovar aquela alteração. -------------------------------------- 05. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ORÇAMENTO – 4.ª ALTERAÇÃO: ----------------------------------
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------------------ Foi presente a 4.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 €94.500,00 (noventa e
quatro mil e quinhentos 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 o documento que antecede. ----------------------- 06. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/REUNIÕES ORDINÁRIAS – ALTERAÇÃO DE LOCAL: ----------------------- Foi presente à consideração da Câmara a seguinte proposta da adjunta da senhora Presidente: -------------------- “Com o objetivo de fomentar a participação nas reuniões de Câmara, de reforçar o envolvimento
dos munícipes na gestão autárquica e dando continuidade à promoção de reuniões de Câmara
descentralizadas iniciada no anterior mandato, propõe-se que as reuniões de 1 de março e 5 de abril
respetivamente decorram nas freguesias de Mansores (1 de março) e Escariz (5 de abril), mais concretamente
nas sedes das juntas respetivas.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta. ----------------------- 07. AÇÃO SOCIAL/BOLSAS DE ESTUDO – CONCESSÃO: ------------------------------------------------------------------ Foram presentes à consideração da Câmara os requerimentos dos munícipes abaixo identificados
a solicitar a concessão de bolsa de estudo nos termos do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a
Alunos do Ensino Superior, acompanhados da ata avulsa da comissão, constituída por deliberação de 19 de
outubro de 2021, que procedeu à análise prévia das candidaturas: ------------------------------------------------------------------------------ 1. Registo n.º 14418, de Mafalda Vieira Garrido; ----------------------------------------------------------------------------------- 2. Registo n.º 12882, de Patrícia Moreira Alves; ------------------------------------------------------------------------------------ 3. Registo n.º 11809, de Andrea Fidalgo Costa; ------------------------------------------------------------------------------------ 4. Registo n.º 14250, de Catarina Filipa Vieira Barbosa;-------------------------------------------------------------------------- 5. Registo n.º 13063, de Adriana da Rocha Duarte;-------------------------------------------------------------------------------- 6. Registo n.º 14224, de Ângela Fernandes Azevedo; ---------------------------------------------------------------------------- 7. Registo n.º 11447, de Ana Beatriz Barbosa Pinho; ----------------------------------------------------------------------------- 8. Registo n.º 11567, de Ana Catarina Almeida Martins;-------------------------------------------------------------------------- 9. Registo n.º 13155, de Ana Catarina Brandão Moreira; ------------------------------------------------------------------------- 10. Registo n.º 11420, de André Filipe Teixeira Gonçalves; --------------------------------------------------------------------- 11. Registo n.º 14222, de Daniela Filipa Gomes Silva; ---------------------------------------------------------------------------- 12. Registo n.º 11617, de Gonçalo Rocha da Costa; ------------------------------------------------------------------------------ 13. Registo n.º 14290, de Inês de Figueiredo Brito e Castro; -------------------------------------------------------------------- 14. Registo n.º 13059, de José Francisco Teixeira Neves; ------------------------------------------------------
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------------------ 15. Registo n.º 13061, de Leandro Pinho Figueiredo;------------------------------------------------------------------------------ 16. Registo n.º 14515, de Luís Marcelo Soares de Pinho; ------------------------------------------------------------------------ 17. Registo n.º 10470, de Mariana Tavares Moreira;------------------------------------------------------------------------------- 18. Registo n.º 12656, de Matilde de Brito Moreira; -------------------------------------------------------------------------------- 19. Registo n.º 14288, de Nuno de Figueiredo Brito e Castro;------------------------------------------------------------------- 20. Registo n.º 14282, de Vasco António Moreira da Rocha; -------------------------------------------------------------------- 21. Registo n.º 13060, de Ana Rita Santos Silva; ----------------------------------------------------------------------------------- 22. Registo n.º 14279, de Ana Catarina Valente Silva Bastos; ------------------------------------------------------------------ 23. Registo n.º 12489, de Ana Paula Marques da Cruz; -------------------------------------------------------------------------- 24. Registo n.º 13572, de Maria José Gonçalves Paiva Teixeira;--------------------------------------------------------------- 25. Registo n.º 12881, de Maria Inês Brito Neves; ---------------------------------------------------------------------------------- 26. Registo n.º 11727, de Luana de Oliveira Ferreira; ----------------------------------------------------------------------------- 27. Registo n.º 12742, de Ana Raquel Ferreira Duarte; --------------------------------------------------------------------------- 28. Registo n.º 11803, de Ana Sofia Santos Brandão; ----------------------------------------------------------------------------- 29. Registo n.º 10333, de Cristiana Maria Barbosa Veiga; ----------------------------------------------------------------------- 30. Registo n.º 11451, de Paulo Gabriel Ferreira Sá; ------------------------------------------------------------------------------ 31. Registo n.º 12403, de Sandra Marisa Vieira Gonçalves; --------------------------------------------------------------------- 32. Registo n.º 14223, de Beatriz Vieira Garrido; ----------------------------------------------------------------------------------- 33. Registo n.º 11969, de Bruna Filipa da Cunha Carvalhas; -------------------------------------------------------------------- 34. Registo n.º 14035, de Daniela Filipa Pinto da Costa; ------------------------------------------------------------------------- 35. Registo n.º 14225, de Dinis Manuel Vieira Garrido; --------------------------------------------------------------------------- 36. Registo n.º 13583, de Inês Isabel Ferreira Moreira; --------------------------------------------------------------------------- 37. Registo n.º 14023, de Inês Ferreira Bastos; ------------------------------------------------------------------------------------- 38. Registo n.º 12344, de Maria Inês de Sousa Gonçalves;---------------------------------------------------------------------- 39. Registo n.º 10772, de André Filipe Correia Bastos; --------------------------------------------------------------------------- 40. Registo n.º 12030, de José António Sousa Gonçalves; ---------------------------------------------------------------------- 41. Registo n.º 13826, de Luciana Inês Rocha Silva; ------------------------------------------------------------------------------ 42. Registo n.º 13286, de Reinaldo Luís Gonçalves Reis; ------------------------------------------------------------------------ 43. Registo n.º 14253, de Samuel Ferreira Rios; ------------------------------------------------------------------------------------ 44. Registo n.º 11806, de Diana da Cunha Brandão; ------------------------------------------------------------------------------ 45. Registo n.º 12559, de Daniela Filipa Fonseca Ribeiro; ----------------------------------------------------------------------- 46. Registo n.º 11370, de Ricardo Gomes Moreira; ---------------------------------------------------------------
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------------------ 47. Registo n.º 12739, de Simão Pedro Barbosa Duarte;------------------------------------------------------------------------- 48. Registo n.º 13412, de Joana Teixeira Monteiro;-------------------------------------------------------------------------------- 49. Registo n.º 13687, de Mariana Oliveira Duarte; -------------------------------------------------------------------------------- 50. Registo n.º 11804, de Beatriz Pinho Sousa;------------------------------------------------------------------------------------- 51. Registo n.º 11805, de Daniela Pinho Sousa; ------------------------------------------------------------------------------------ 52. Registo n.º 11615, de Hugo Duarte Rocha; ------------------------------------------------------------------------------------- 53. Registo n.º 11421, de Beatriz Duarte Teixeira; --------------------------------------------------------------------------------- 54. Registo n.º 11808, de Cristiana Fidalgo Costa;--------------------------------------------------------------------------------- 55. Registo n.º 13976, de Cristiana Soares Rodrigues; --------------------------------------------------------------------------- 56. Registo n.º 13622, de Lurdes Daniela Montanha Nogueira; ---------------------------------------------------------------- 57. Registo n.º 14350, de Micael Alessandro Soares Abreu; -------------------------------------------------------------------- 58. Registo n.º 14268, de Mónica Filipa Silva Gaspar: ---------------------------------------------------------------------------- 59. Registo n.º 13623, de Patrícia Inês Silva Pereira; ----------------------------------------------------------------------------- 60. Registo n.º 14283, de Patrícia Teixeira da Silva;------------------------------------------------------------------------------- Face às conclusões da referida comissão, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por
unanimidade: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Indeferir os pedidos dos requerentes identificados nos n.ºs 1 e 2 por os candidatos não se
encontrarem a frequentar o ensino superior, não reunindo, por isso, o requisito a que se refere a alínea b), n.º 1,
art.º 2.º do mesmo regulamento; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Indeferir os pedidos dos requerentes identificados nos n.ºs 3 e 4, por os candidatos não terem
obtido no ano letivo anterior o aproveitamento escolar a que se refere a alínea c), número 2, art.º 2.º do mesmo
regulamento; - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Indeferir os pedidos dos requerentes identificados nos n.º 5 a 20, pelo facto dos respetivos
candidatos não se encontrarem em situação de grande carência económica, requisito exigido na alínea e), n.º 1,
do mesmo art.º 2.º; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Conceder as seguintes bolsas anuais, a pagar em uma única prestação:------------------------------------------------ De €1.000,00 (mil euros), ao candidato identificado no número 21; ----------------------------------------------------------- De €900,00 (novecentos euros) aos candidatos identificados nos números 22 a 24; ------------------------------------- De €850,00 (oitocentos e cinquenta euros) aos candidatos identificados nos números 25 e 26; ---------------------- De €800,00 (oitocentos euros) aos candidatos identificados nos números 27 a 31; -------------------------------------- De €750,00 (setecentos e cinquenta euros) aos candidatos identificados nos números 32 a 36; --------------------- De €650,00 (seiscentos e cinquenta euros) aos candidatos identificados nos números 37 e 38;-----
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------------------ De €600,00 (seiscentos euros) aos candidatos identificados nos números 39 a 43; -------------------------------------- De €550,00 (quinhentos e cinquenta euros) aos candidatos identificados nos números 44 a 47; --------------------- De €500,00 (quinhentos euros) aos candidatos identificados nos números 48 e 49; -------------------------------------- De €450,00 (quatrocentos e cinquenta euros) aos candidatos identificados nos números 50 a 52; ------------------- De €400,00 (quatrocentos euros) aos candidatos identificados nos números 53 a 60. ----------------------------------- 08. AÇÃO SOCIAL/PRESTAÇÕES DE NATUREZA SOCIAL – CONCESSÃO: ------------------------------------------ Foram presentes à consideração da Câmara os seguintes pedidos de concessão de prestações
de natureza social: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 15.643, de 29 de dezembro do ano findo, de Valdemar Teixeira Duarte, residente em
Póvoa, Tropeço, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de alimentos; ------------------------------ Registo n.º 15.046, de 15 de dezembro último, de Fernando Duarte Paiva, residente em Chãos,
Santa Eulália, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de bens de primeira
necessidade; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 581, de 14 de janeiro findo, de Liliana Daniela Pinho Silva, residente em Salvador,
freguesia de Arouca e Burgo, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de bens
de primeira necessidade; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 582, de Diana Marisa Soares Neves, residente em Baixo, freguesia de Canelas, a
solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de bens de primeira necessidade; ---------------------------- Os pedidos foram analisados pela comissão criada por deliberação tomada na reunião de 19 de
outubro de 2021, 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. ---- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09. AÇÃO SOCIAL/PROGRAMA DE APOIO AO ARRENDAMENTO – CONCESSÃO:-------------------------------- Foram presentes à consideração da Câmara os requerimentos dos munícipes abaixo
identificados, a solicitar, nos termos do art.º 6.º, do Regulamento do Programa de Apoio ao Arrendamento, a
comparticipação da Câmara nos encargos com a renda da sua habitação: -------------------------------------------------------------------- Registo n.º 15.698, de 30 de dezembro findo, de António Gonçalves Morgado, residente em Santo
António, Santa Eulália; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 15.644, de 29 de dezembro último, de Maria Cristina Alves Martins, residente na Rua
1.º de dezembro, nesta vila; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ Registo n.º 417, de 11 de janeiro findo, de Maria Emília Oliveira dos Santos, residente na Rua Dr.
Figueiredo Sobrinho, nesta vila; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 15.384, de 22 de dezembro do ano findo, de Maria Teresa Cruz do Rosário, residente
em Bacelo, Tropeço;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 870, de 24 de janeiro último, de Sandra Maria Vaz Vieira Jesus, residente na Rua 1.º
de Maio, nesta vila; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 516, de 13 de janeiro último, de Sónia Marisa Fernandes Teixeira, residente na Rua
da Cavadinha, freguesia de Arouca e Burgo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face às informações da DDS, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
conceder, durante um ano, os seguintes apoios mensais: ------------------------------------------------------------------------------------------ De €100,00 (cem euros) a António Gonçalves Morgado; ------------------------------------------------------------------------- De €160,00 (cento e sessenta euros) a Maria Cristina Alves Martins; -------------------------------------------------------- De €61,00 (sessenta eu um euros) a Maria Emília Oliveira dos Santos; ----------------------------------------------------- De €12,00 (doze euros) doze euros) a Maria Teresa Cruz do Rosário;------------------------------------------------------- De €150,00 (cento e cinquenta euros) a Sandra Maria Vaz Vieira Jesus; --------------------------------------------------- De €62,50 (sessenta e dois euros e cinquenta cêntimos). ----------------------------------------------------------------------- 10. AÇÃO SOCIAL/ÁGUA – TARIFÁRIO SOCIAL – CONCESSÃO: -------------------------------------------------------- Foram presentes à consideração da Câmara os requerimentos dos munícipes abaixo identificados
a solicitar, nos termos do art.º 6.º, do Regulamento do Tarifário Social de Água, Saneamento e Resíduos de
Arouca, a concessão da tarifa social: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 14.952, de 14 de dezembro findo, de Vera Lúcia Gomes da Conceição, residente em
Costeiras, freguesia de Arouca e Burgo; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 655, de 18 de janeiro último, de Maria de Fátima Moreira Cardoso, residente no
Cantinho do Coruto, Escariz; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face à informação da DDS, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
deferir aqueles pedidos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11. AÇÃO SOCIAL/PLANO GERONTOLÓGICO – APROVAÇÃO: ---------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o Plano Gerontológico, elaborado de modo a dar
“seguimento ao Plano de Ação da Rede Social de Arouca, no que concerne à população idosa”, documento que
“pretende ser um instrumento orientador da intervenção municipal no que diz respeito à população idosa, com
base em políticas estratégicas de envelhecimento assentes nas reais necessidades da população”. -----------------
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------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele plano e
remete-lo, para conhecimento, à Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 12. URBANIZAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO DA RUA CIDADE DE POLIGNY – REVISÃO DE
PREÇOS: ---- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A coberto da informação da DPO n.º 1.508, de 19 de janeiro findo, foram presentes à
consideração da Câmara os cálculos da revisão de preços provisória relativa à empreitada em epígrafe, de que
resulta a importância de €6.404,51 (seis mil quatrocentos e quatro euros e cinquenta e um cêntimos) a favor da
adjudicatária. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face àquela informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
aprovar aquela revisão de preços. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13. URBANIZAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA ZONA POENTE DA VILA DE
AROUCA – 2.ª FASE – DESVIO DE TRÂNSITO:----------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a informação da DPO n.º 2.208, de 25 de janeiro findo, a
dar nota de que a adjudicatária da empreitada em epígrafe apresentou pedido de desvio de trânsito na Avenida
25 de Abril, na zona em frente à Escola Secundária, de modo a poder executar os trabalhos respetivos. ---------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deixar o assunto para estudo.
------------------ 14.

DIVERSOS/PROGRAMA

DE

DESFIBRILHAÇÃO

AUTOMÁTICA

EXTERNA

–

PROTOCOLOS DE CEDÊNCIA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a minuta do protocolo a celebrar entre o Município e as
associações Futebol Clube de Arouca, Associação Social, Cultural e Desportiva Unidos de Rossas, Grupo
Desportivo Santa Cruz de Alvarenga, Centro Cultural e Recreativo de Vila Viçosa, União Desportiva de
Mansores e Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Mosteirô e, ainda, o Agrupamento de Escolas de
Arouca, visando a “implementação de um programa de desfibrilhação automática externa – DAE, em locais de
prática desportiva onde existe um risco acrescido de situações de paragem cardíaca”, 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 minuta que
antecede. ---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15. TURISMO/REABILITAÇÃO E EXPANSÃO DO PARQUE DE CAMPISMO DO MERUJAL EQUIPAMENTO DE APOIO AO AUTO CARAVANISMO E REABILITAÇÃO DOS BALNEÁRIOS: ----------------------------------- Foram presentes à consideração da Câmara os relatórios do júri que procedeu à análise das
propostas concorrentes ao concurso público para adjudicação da empreitada em epígrafe, acompanhado da
proposta de designação do gestor do contrato e da minuta do contrato respetivo. ------------------------------------------
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------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade: --------------------------------------------------------- Face às conclusões do júri, adjudicar os trabalhos à concorrente Empribuild, Ld.ª, pelo valor
proposto de €282.872,91 (duzentos e oitenta e dois mil oitocentos e setenta e dois euros e noventa e um
cêntimos); ---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Designar como gestor do contrato o senhor Jerónimo Daniel Martingo; ------------------------------------------------------ Aprovar a minuta do contrato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16. DIVERSOS/EQUIPA PARA A IGUALDADE NA VIDA LOCAL – PROTOCOLO DE
PARCERIA: -- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a informação da DDS n.º 2.166, de 25 de janeiro findo, a
dar conta da necessidade de nomear os conselheiros locais que integrarão a Equipa para a Igualdade na Vida
Local (EIVL), a constituir nos termos do protocolo celebrado entre o Município e a Comissão para a Igualdade
de Género em 4 de junho de 2019 e a propor a aprovação da minuta do protocolo a celebrar com a Faculdade
de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto que terá por objeto a cooperação entre as
partes com vista a enriquecer a referida equipa com uma investigadora, especialista em matéria de Igualdade
de Género, documento que se dá aqui como reproduzido e a fazer parte integrante desta ata.------------------------------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, designar a senhora
Vereadora Cláudia Oliveira e o senhor professor Carlos Duarte como conselheiros interna e externo,
respetivamente, e aprovar a minuta do protocolo que antecede. ---------------------------------------------------------------------------------- 17. DIVERSOS/AMPLIAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL – AQUISIÇÃO DE TERRENO: ------------------------------- Foi presente a proposta da senhora Presidente, que se dá aqui como reproduzida e a fazer parte
integrante desta ata, no sentido da Câmara adquirir a Eliane Mendes Barros São José, pelo preço de €900,00
(novecentos euros), o prédio rústico sito em Lagoa, freguesia de Santa Eulália, destinado à ampliação do horto
municipal. ----- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta. ----------------------- 18. DIVERSOS/MEO – SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A. –
RECONHECIMENTO DE INTERESSE – (AMIEIROS, TROPEÇO): ----------------------------------------------------------------------------- Foi presente o requerimento registado sob o n.º 14.139, em 25 de novembro do ano findo, de
MEO – Serviços de Comunicação e Multimédia, S. A., com sede na Avenida Fontes Pereira de Melo, 40, em
Lisboa, a solicitar o reconhecimento de interesse público na instalação de uma estação de radiocomunicações
no lugar Amieiro, freguesia de Tropeço. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face à informação da DAU, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
deferir o pedido e mandar submete-lo à consideração da Assembleia Municipal. -------------------------------------------
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------------------ 19. DIVERSOS/MEO – SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÉDIA, S.A. –
RECONHECIMENTO DE INTERESSE (ALBERGARIA DA SERRA): -------------------------------------------------------------------------- Foi presente o requerimento registado sob o n.º 15.117, em 16 de dezembro do ano findo, de
MEO – Serviços de Comunicação e Multimédia, S. A., com sede na Avenida Fontes Pereira de Melo, 40, em
Lisboa, a solicitar o reconhecimento de interesse público na instalação de uma estação de radiocomunicações
no lugar Castanheira, freguesia de Cabeiros e Albergaria da Serra. ----------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deixar o assunto para estudo.
------------------ 20. AUTOS DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA ZONA
POENTE DA VILA DE AROUCA – 2.ª FASE – AUTO N.º 7: -------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o auto de medição de trabalhos n.º 7, relativo à empreitada em epígrafe, no valor de
€20.327,52 (vinte mil trezentos e vinte e sete euros e cinquenta e dois cêntimos). ---------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. ----------------------------- 21. AUTOS DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/REQUALIFICAÇÃO DA RUA CIDADE DE
POLIGNY – AUTO N.º 10 E FINAL:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o auto de medição de trabalhos número 10 e final, referente à empreitada em
epígrafe, no valor de €1.185,00 (mil cento e oitenta e cinco euros). ------------------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. ----------------------------- 22. AUTOS DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/EXPANSÃO DA ÁREA DE ACOLHIMENTO
EMPRESARIAL DE AROUCA – AUTO N.º 3: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o auto de medição de trabalhos número 3, relativo à empreitada em epígrafe, no
valor de €70.300,00 (setenta mil e trezentos euros). -------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. ----------------------------- 23. AUTOS DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA ZONA
POENTE DA VILA DE AROUCA – ACESSO A ROMARIZ – AUTO N.º 13: ------------------------------------------------------------------ Foi presente à consideração da Câmara o auto de medição de trabalhos número 13, relativo à
empreitada em epígrafe, no valor de €14.645,36 (catorze mil seiscentos e quarenta e cinco euros e trinta e seis
cêntimos). ---- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. ----------------------------- 24. AUTOS DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/CENTRO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL DE
MOLDES – EB1+JI DE PAÇOS – AUTO N.º 11: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Foi presente o auto de medição de trabalhos número 11, relativo à empreitada em epígrafe, no
valor de €5.807,23 (cinco mil oitocentos e sete euros e vinte e três cêntimos). ----------------------------------------------
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------------------ 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 16 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. -----------------------------------------

