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ATA N.º 09/2022
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 03.MAIO.2022
------------------ Aos três dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, na freguesia de Rossas e Edifício da
sede da Junta, 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 agradecer a disponibilidade da Junta de Freguesia para
receber a presente reunião descentralizada bem como a visita à freguesia feita na manhã de hoje. ----------------------------------- Seguidamente entregou ao Vereador senhor Vítor Carvalho os elementos solicitados na última
reunião. ------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Vereadora senhora Célia Alves pediu a palavra para: -------------------------------------------------------------------------- “1. ACESSIBILIDADES : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Gostaríamos de perguntar à Srª Presidente para quando a intervenção e beneficiação da estrada
que ligam Lourosa de Matos, Souto Redondo a Provesende e por sua vez o troço que liga este ao Merujal, uma
vez que se encontram em condições lastimáveis. Mais há dois anos e meio que foi prometido à Srª Presidente
da Junta de Freguesia de Rossas a drenagem da água no cimo do lugar de Provesende e até hoje está tudo na
mesma.-------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. AQUISIÇÃO DE LAGAR DE AZEITE SINJA: ------------------------------------------------------------------------------------- Para quando a aquisição do lagar hidráulico de azeite, de interesse histórico e etnográfico que
importa não perder, podendo-se constituir um núcleo de interpretação, enquadrado num espaço mais alargado
de lazer entre o parque de lazer de Sinja e os antigos moinhos de Rossas. ------------------------------------------------------------------ Neste sentido, seria importante tomar diligências de poder vir a adquirir o espaço e o espólio,
antes que se perca mais um acervo e a memória coletiva de um povo; tal como aconteceu com outros p. e.
minas de volfrâmio, moinhos…” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Vereadora senhora Helena Rodrigues pediu a palavra para perguntar qual a taxa de cobertura
das redes de saneamento e de abastecimento de água na freguesia de Rossas. ----------------------------------------------------------- Seguidamente o Vereador senhor Vítor Carvalho pediu a palavra para apresentar o seguinte: ----------------------- “1. TERRENO SINJA -------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------- Qual o ponto de situação do terreno adquirido pela Câmara no lugar de Sinja; e já agora
gostaríamos de saber qual a sua finalidade e para quando a sua concretização. ------------------------------------------------------------ 2. CENTRALIDADE F REGUESIA DE ROSSAS ------------------------------------------------------------------------------------ Passaram mais de dois anos e meio desde a última reunião aqui em Rossas onde referimos da
importância da criação de uma centralidade na freguesia de Rossas; nomeadamente num parque urbano na
Zona da Barroca, arranjo urbanístico, que poderia entre outros responder com estacionamento, espaço publico
e de apoio escola, festividades, mobilidade, melhoria de acessos, fluidez de transito, entre outros. Entendemos
que importa estudar de forma estruturada esta situação. Existiu algum desenvolvimento relativamente a este
assunto? ----- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. CONTRATAÇÃO /ADMISSÃO DE PESSOAL NA CÂMARA ---------------------------------------------------------------------- Como se pode verificar são cada vez menos e sem interesse/conteúdo para a gestão e tomada
de decisão do executivo os assuntos trazidos a reunião de Câmara. ---------------------------------------------------------------------------- Já foi referido várias vezes neste espaço que seria importante por exemplo tomarmos
conhecimento em reunião de Câmara, dos concursos e posterior admissões de pessoal sendo esta uma boa
prática organizacional a qual a Srª Presidente se tem recusado a implementar. Neste sentido pergunto à Srª
Presidente mais uma vez para quando a implementação desta boa prática? ------------------------------------------------------------------ Às questões colocadas pela Vereador senhora Célia Alves a senhora Presidente respondeu: ------------------------ 1. Que todos os anos são feitas melhorias, sendo que está a ser avaliado um conjunto de
necessidades a nível da reparação/pavimentação em todo o concelho para, posteriormente, ser lançado
concurso de empreitada/administração direta para colmatar as mesmas. ---------------------------------------------------------------------- 2. Que há um projeto de requalificação para Sinja que inclui um percurso de acesso até à Igreja e
que prevê uma eventual dinamização do Lagar de Azeite, acrescentando que não há nada que impeça que seja
a Junta de Freguesia ou uma Associação a tomar iniciativa para a dinamização do mesmo. --------------------------------------------- À Vereadora Sr.ª Helena Rodrigues a senhora Presidente respondeu que a taxa de cobertura da
rede de saneamento é de 36%, sendo que a taxa de adesão ao serviço é de 33%, e que a taxa de cobertura de
abastecimento de água é de 79%, sendo a taxa de adesão ao serviço de 63%.-------------------------------------------------------------- Ao Vereador senhor Vítor Carvalho, a senhora Presidente: ---------------------------------------------------------------------- 1. Respondeu a esta questão aquando da resposta 2. à senhora Vereadora Célia Alves. ------------------------------ 2. Sobre o parque urbano da Barroca, informou que a senhora Presidente da Junta de Freguesia
ficou incumbida de falar com os proprietários para saber da abertura destes para podermos prosseguir. ------------
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------------------ 3. Que todos os assuntos são importantes e relativamente aos procedimentos concursais,
relembrou que o mapa de pessoal foi aprovado em reunião de Câmara e em Assembleia Municipal, pelo que é
do conhecimento dos senhores Vereadores, estando a ser cumpridos todos os formalismos legais. ----------------------------------- II — PERÍODO DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 01. ATA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a ata número 08/2022, relativa à reunião ordinária de 19
de abril 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 81, do dia 29 de abril findo, que apresenta
um saldo em disponibilidades no valor global de €8.490.061,13 (oito milhões quatrocentos e noventa mil e
sessenta e um euros e treze cêntimos), correspondente a operações orçamentais e não orçamentais, nos
valores de, respetivamente, €7.850.165,67 (sete milhões oitocentos e cinquenta mil e cento e sessenta e cinco
euros e sessenta e sete cêntimos) e €639.895,46 (seiscentos e trinta e nove mil oitocentos e noventa e cinco
euros e quarenta e seis cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/GRANDES OPÇÕES DO PLANO – 10.ª ALTERAÇÃO: ------------------------ Foi presente a 10.ª alteração às Grandes Opções do Plano para o ano em curso, instruída com o
mapa discriminativo dos projetos/ações a alterar, da qual resulta uma diminuição da dotação global definida no
valor de €21.400,00 (vinte e um mil e quatrocentos 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.-------------------------------------- 05. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ORÇAMENTO – 10.ª ALTERAÇÃO: ------------------------------------------------- Foi presente a 10.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 €63.400,00 (sessenta e três
mil e quatrocentos 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.---------------------

Ata n.º 09/2022
Reunião de 03.05.2022
Pg. 4

------------------ 06. DESPORTO E TEMPOS LIVRES/JUNTA DE FREGUESIA DE S. MIGUEL DO MATO –
MANUTENÇÃO DO RELVADO DO ESTÁDIO DA PORTELADA – COMPARTICIPAÇÃO: --------------------------------------------- Foi presente o ofício registado sob o número 15.530, em 27 de dezembro de 2021, da Junta de
Freguesia de S. Miguel do Mato, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a manutenção do
relvado do estádio da Portelada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, atribuir a comparticipação de
até €20.352,00 (vinte mil trezentos e cinquena e dois euros), pagável, no decurso do corrente ano, em quatro
prestações, no final de cada trimestre, devendo os serviços, previamente ao pagamento, confirmar as razoáveis
condições do relvado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07. DESPORTO E TEMPOS LIVRES/XVI OPEN DE TÉNIS DE AROUCA 2022 –
REGULAMENTO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o regulamento para o XVI Open de Ténis 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 aquele regulamento. ------------------ 08. AÇÃO SOCIAL/ÁGUA – TARIFÁRIO SOCIAL – CONCESSÃO: -------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o requerimento registado nos competentes serviços sob
o n.º 3.602, em 29 de março último, de Angelina da Silva Moreira, residente no lugar de S. Pedro, União de
Freguesias de Arouca e Burgo, 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. ------------------------------------------------------------------------------- Face à informação da DDS, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
indeferir o pedido, uma vez que a requerente possui rendimentos superiores ao definido no n.º 3, art.º 5.º, do
referido regulamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09. AÇÃO SOCIAL/CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S. SALVADOR DO BURGO DE
AROUCA – CONTRATO DE COMODATO – ADENDA: -------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente a carta registada sob o número 4.496, em 19 de abril findo, do Centro Social
Paroquial de S. Salvador do Burgo de Arouca, a solicitar uma adenda ao contrato de comodato celebrado em 24
de julho de 2010, entre aquela entidade e o Município, tendo em vista a autorização para execução de obras
para candidatura ao investimento TC-C-C13-i03 – Eficiência Energética em Edifícios de Serviços, PRR.----------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deferir o pedido. ----------------------------------- 10. URBANIZAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO DA RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL E RUA
CARLOS ALVES – REVISÃO DE PREÇOS:------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ Foi presente à consideração da Câmara a informação da DPO n.º 9.350, de 19 de abril findo, a
coberto da qual são apresentados os cálculos da revisão de preços provisória referente à empreitada em
epígrafe, no valor de €8.806,51 (oito mil oitocentos e seis euros e cinquenta e um cêntimos) a favor da
adjudicatária. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face aquela informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
aprovar aquela revisão de preços. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11. TURISMO/ÁREAS DE VALÊNCIA COLETIVA E TROÇO DA RIBEIRA DO PERCURSO
PEDONAL E CICLÁVEL DO VALE DE AROUCA – PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE: --------------------------------------------- Foi presente o desenvolvimento do plano de segurança e saúde relativo à empreitada em
epígrafe, acompanhado da informação da DPO n.º 9067, de 12 de abril. ---------------------------------------------------------------------- Face àquela informação a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
aprovar aquele plano. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12. REDE VIÁRIA/AQUISIÇÃO DE BETÃO BETUMINOSO (TAPETE) PARA O ANO DE 2022 –
AJUDICAÇÃO – MINUTA DO CONTRATO: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foram presentes à consideração da Câmara os relatórios do júri que procedeu à análise das
propostas concorrentes ao concurso público para adjudicação da aquisição de betão betuminoso (tapete) para o
ano de 2022, acompanhados da minuta do respetivo contrato.------------------------------------------------------------------------------------ Face às conclusões do referido júri, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por
unanimidade, adjudicar o fornecimento à concorrente Construções Carlos Pinho, Ld.ª, pelo valor de €127.600,00
(cento e vinte e sete mil e seiscentos euros) e aprovar a minuta do contrato respetivo. ---------------------------------------------------- 13. 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 4.635, em 21 de abril 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). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com as abstenções dos
Vereadores senhores Vítor Carvalho, Célia Alves e Helena Rodrigues, comparticipar com a importância de
€12.917,20 (doze mil novecentos e dezassete euros e vinte cêntimos). ------------------------------------------------------------------------ 14. DIVERSOS/CONDOMÍNIO DE ALDEIAS – ACORDO DE COLABORAÇÃO – MINUTA: ------------------------ Foi presente à consideração da Câmara a minuta do acordo de colaboração a celebrar com os
proprietários dos terrenos rústicos alvos de intervenção e descritos na candidatura Condomínio de Aldeias
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aprovada no Âmbito do Fundo Ambiental Aviso 10673/2021, 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 minuta. -------------------------- 15. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/CENTRO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL DE
MOLDES – EB1 + JI DE PAÇOS – AUTO N.º 16: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o auto de medição de trabalhos número 16, referente à empreitada em epígrafe, no
valor de €7.908,00 (sete mil novecentos e oito euros). ----------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. ----------------------------- 16. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA ZONA
POENTE DA VILA DE AROUCA – 2.ª FASE – AUTO N.º 11: ------------------------------------------------------------------------------------ Foi presente o auto de medição de trabalhos número 11, referente à empreitada em epígrafe, no
valor de 10.303,85 (dez mil trezentos e três euros e oitenta e cinco cêntimos). --------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto de
mediação. ---- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- III — INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: -------------------------------------------------------------------------------------------------- Pediu a palavra a senhora Presidente da Junta de Freguesia de Rossas para: ------------------------------------------- Sobre a questão do Lagar de Azeite, referir que o mesmo esteve à venda em 2018, havendo
mesmo um interessado, mas que perdeu o interesse pelo facto de não lhe ter sido viabilizado o projeto que
pretendia para o mesmo (2.ª habitação). Que, entretanto, os proprietários perderam o interesse em vender e
sabe que retiraram todo o espólio nele existente. Que vai tentar contactá-los no sentido de saber se há abertura
para negociações. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Agradecer a visita efetuada à freguesia e reforçar a necessidade de várias intervenções na
mesma, e referir que a equipa de limpeza se deveria deslocar mais assiduamente à freguesia. ----------------------------------------- A senhora Presidente diz que a situação será avaliada. -------------------------------------------------------------------------- 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 40 minutos. --------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata, que, achada conforme, vai ser assinada
pela senhora Presidente e por mim,

, Assistente Técnica da

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

