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ATA N.º 10/2022
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 17.MAIO.2022
------------------ Aos dezassete dias do mês de maio 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 (por videoconferência), Albino Jorge Cardoso Gonçalves, António Carlos
Gomes Duarte, Vítor Carlos Costa Carvalho e Maria Helena Pinto Rodrigues. -------------------------------------------------------------- Pelas 14.30 horas a senhora Presidente declarou aberta a reunião. ---------------------------------------------------------- Faltou a senhora Vereadora Célia Regina Brandão Alves. ----------------------------------------------------------------------- I — PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ---------------------------------------------------------------------------------- A senhora Presidente começou por apresentar o seguinte:---------------------------------------------------------------------- “Contratação de recursos humanos ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Nos termos do art.º 18.º da Portaria 125-A/2019, 30.4, na sua redação atual, as candidaturas a
procedimentos concursais para recrutamento de trabalhadores para o município são exclusivamente efetuadas
por submissão do formulário de candidatura em Plataforma Eletrónica disponíveis através do seguinte link de
acesso https://recrutamento.cm-arouca.pt/. Nesta plataforma, encontra-se disponível de forma totalmente
transparente e pública de modo permanente toda a informação sobre os processos de recrutamento ativos, a
decorrer e concluídos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Acresce também o facto de, no final de cada ano, o Executivo aprovar, em reunião de Câmara, o
Mapa de Pessoal documento no qual estão identificados os postos de trabalhos de que a autarquia carece para
o desenvolvimento das respetivas atividades para o ano seguinte, e que é público (Recursos Humanos –
Câmara Municipal de Arouca (cm-arouca.pt)), dando assim cumprimento ao previsto no Anexo à Lei n.º 35/2014
- Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. O Mapa de Pessoal é, posteriormente, aprovado em reunião de
Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Semana das Espécies Invasoras-------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Município de Arouca, em parceria com a AGA e a AFEDV, volta a aderir à semana das
espécies invasoras, que irá decorrer entre 21 a 29 de maio, fazendo-se desde já o convite para a sessão de
sensibilização sobre a Vespa velutina - Estratégias de Mitigação & Boas Práticas, que irá decorrer a 27 de maio,
no Parque Municipal de Arouca, entre as 17h30 e as 19h30, e a ação de voluntariado de controlo de plantas
invasoras no monte da Sra. da Mó, a decorrer a 28 de maio, entre as 9h30 e as 12h00. -------------------------------------------------- Primeira Reunião da Comissão de Acompanhamento e Monitorização (descentralização de
competências na área da educação)-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ Dando cumprimento ao previsto no art.º 66.º do DL nº 21/2019, de 30 de janeiro, decorreu ontem
a primeira Reunião da Comissão de Acompanhamento e Monitorização e na qual participaram representantes
do Município, DGESTE e os 2 diretores dos agrupamentos escolares locais. ----------------------------------------------------------------- Foram apresentadas as primeiras discrepâncias entre as verbas transferidas e as despesas reais
dos agrupamentos, bem como apontadas algumas falhas de informação (por parte dos organismos estatais)
que dificultaram o trabalho do município e dos agrupamentos. Este último facto só foi ultrapassado pela
comunicação permanente dos Agrupamentos e do Município, que procuraram encontrar soluções.”----------------------------------- Seguidamente o Vereador senhor Vítor Carvalho pediu para usar da palavra para apresentar o
seguinte: ----- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “1. ACESSIBILIDADES/MOBILIDADE ------------------------------------------------------------------------------------------------ A 6 de Fevereiro de 2018, portanto há mais de 4 anos fizemos neste espaço um alerta para a
necessidade da autarquia diligenciar todos os esforços no sentido de proceder à beneficiação da Estrada que
liga Arouca (Gamarão/ St.º Adrião/ Castelo de Paiva), em virtude da mesma se encontrar em elevado estado de
degradação, sendo esse o acesso de muitas pessoas da união de freguesias de Canelas e Espiunca, bem
como de Arouca/Castelo de Paiva e vice-versa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Neste período foi feita uma intervenção de alcatroamento de pouco mais que 100m. Para quando
a sua beneficiação e não simplesmente remendos de intervenções que só servem para gastar recursos e não
têm qualquer efeito prático. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. SAÚDE/APOIO INCENTIVO MÉDICOS-------------------------------------------------------------------------------------------- Recentemente foi feito um abaixo-assinado pelos médicos que se encontram em regime precário
(recibos verdes) e asseguram o funcionamento do SUB (Serviços de Urgência Básica), mas que não pertencem
aos quadros do ACES/Arouca, a solicitar apoio face ao aumento das despesas nomeadamente com deslocação
derivado do aumento dos combustíveis, portagens, entre outros. --------------------------------------------------------------------------------- Neste sentido, seria importante estudar a possibilidade de atribuição de um incentivo/subsidio a
estes profissionais, uma vez que são fundamentais para dar resposta a um conjunto de necessidades e serviço
de saúde/urgência da nossa população.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Por sua vez, a Vereadora senhora Helena Rodrigues usou da palavra para apresentar o seguinte:
------------------ “1. PREVENÇÃO RODOVIÁRIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Gostaria de alertar e dar nota da perigosidade e da necessidade urgente de se estudar e
implementar uma solução de condicionamento, com sinal, passadeira, ou outra que melhor se ajuste, junto ao
Hotel S. Pedro (Avenida Reinaldo Noronha) uma vez que é um local de grande passagem de peões, onde os
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condutores por vezes circulam a grande velocidade e com pouca visibilidade de quem se aproxima no
cruzamento com a rua Dr. Maurício Pereira Pinto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Refiro que, ainda há meia dúzia de dias assisti "in loco" a uma situação que por pouco não
originou um acidente.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A propósito da intervenção do Vereador senhor Vítor Carvalho a senhora Presidente referiu que: ------------------- 1. Todos os anos a Câmara tem feito a beneficiação da rede viária do Município, fazendo a
referida estrada parte da relação daquelas que deverão ser intervencionadas no decurso do corrente ano, se
não na totalidade pelo menos em parte; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. É verdade que no passado a Câmara apoiou e estimulou a fixação de médicos de família no
concelho, tendo-se conseguido que atualmente todos os arouquenses possuam médico atribuído, sendo, no
entanto, a situação em apreço muito diferente, dado tratar-se de médicos em regime de prestação de serviços,
contratados pela Administração Central, ao que sabe, a empresas. ----------------------------------------------------------------------------- Mais disse que, em todo o caso, a pretensão dos médicos está a ser analisada pelos serviços
para se avaliar da possibilidade legal de lhe dar atendimento.------------------------------------------------------------------------------------- Na sequência da intervenção da Vereadora senhora Helena Rodrigues a senhora Presidente
agradeceu o alerta e deu conta que os serviços estão já a analisar a situação. -------------------------------------------------------------- II — PERÍODO DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 01. ATA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a ata n.º 09/2022, relativa à reunião ordinária de 3 de
maio corrente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Achada conforme, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, aprová-la,
votando contra os Vereadores senhores Vítor Carvalho e Helena Rodrigues, que justificaram o seu voto com a
seguinte declaração:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Nós, Vítor Carvalho e Helena Rodrigues, votamos contra a aprovação da ata 9/22, uma vez que
não retrata o que se passou, nomeadamente no ponto 3 do período de antes da ordem do dia na resposta ao
Vereador Vítor Carvalho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Neste mesmo ponto deve-se acrescentar que “Ainda neste ponto disse ao vereador Vítor
Carvalho que não estou aqui para lhe prestar vassalagem, ao qual o vereador respondeu que era ofensivo o
que a Sra Presidente lhe estava a dizer e o que estava em causa não era o mapa de pessoal, mas sim sempre
que houvesse um concurso para admissão e depois contratação de pessoal o desse conhecimento em reunião
de câmara tratando-se de uma boa prática organizacional”, uma vez que corresponde à verdade e aos factos. -------------------- Em sequência a senhora Presidente apresentou a seguinte declaração: -----------------------------------
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------------------ “O que o Sr. Vereador pretende que fique registado não corresponde à verdade. ---------------------------------------- Eu disse que não percebia qual a intensão e questionei se o que queria era que lhe prestassem
vassalagem (referente aos trabalhadores que viessem a ser contratados).” ------------------------------------------------------------------- 02. JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nada a registar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: ----------------------------------------------- Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 91, do dia de ontem, que apresenta um
saldo em disponibilidades no valor global de €8.354.488,89 (oito milhões trezentos e cinquenta e quatro mil
quatrocentos e oitenta e oito euros e oitenta e nove cêntimos), correspondente a operações orçamentais e não
orçamentais, nos valores de, respetivamente, €7.714.863,81 (sete milhões setecentos e catorze mil oitocentos e
sessenta e três euros e oitenta e um cêntimos) e €639.625,08 (seiscentos e trinta e nove mil seiscentos e vinte
e cinco euros e oito cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara tomou conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/GRANDES OPÇÕES DO PLANO – 11.ª ALTERAÇÃO: ------------------------ Foi presente à consideração da Câmara a 11.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 um reforço da
dotação global definida no valor de €406.500,00 (quatrocentos e seis 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 e Helena Rodrigues, aprovar aquela alteração.------------------------------------------------------- 05. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ORÇAMENTO – 11.ª ALTERAÇÃO: -------------------------------------------------- Foi presente a 11.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 €422.600,00
(quatrocentos e vinte e dois mil e seiscentos euros), documento que se dá aqui como reproduzido e a fazer
parte integrante desta ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com as abstenções dos
Vereadores senhores Vítor Carvalho e Helena Rodrigues, aprovar o documento que antecede. ---------------------------------------- 06. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/GRANDES OPÇÕES DO PLANO – 2.ª REVISÃO: ------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a 2.ª revisão às Grandes Opções do Plano para o ano
em curso, visando a inclusão de um novo projeto, documento que se dá aqui como reproduzido e a fazer parte
integrante desta ata. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com as abstenções dos
Vereadores senhores Vítor Carvalho e Helena Rodrigues, aprovar aquela revisão e mandar submetê-la à
consideração da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ORÇAMENTO – 2.ª REVISÃO: -------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a 2.ª revisão ao Orçamento para o ano em curso,
mediante a qual se procede à afetação de verbas ao projeto incluído nas Grandes Opções do Plano pela
revisão que antecede, no valor de €11.100,00 (trinta 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 e Helena Rodrigues, aprovar aquela revisão e mandar submetê-la à
consideração da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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 4.160, de 8 de abril findo, de Maria Manuela Azevedo Oliveira, residente em Coruto,
Escariz, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de bens de primeira
necessidade.- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 4.161, de 8 de abril findo, de Manuel da Costa Oliveira, residente na Rua Maria Isabel
Martins, 84, freguesia de Escariz, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de
alimentos.----- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 4.244, de 11 de abril findo, de Manuel António Alves Gomes, residente na Rua de S.
Pedro, 70-A, nesta vila, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de louça de
casa de banho e máquina de lavar roupa; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 3.674, de 30 de março último, de Joaquim Gomes Correia, residente na Rua Dr.
Figueiredo Sobrinho, 26-A, nesta vila, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a realização
de obras de beneficiação da sua habitação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 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: --------------
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------------------ 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 2.768, de 9 de março último, de Maria Eugénia Teixeira, residente na Rua de Belo
Horizonte, freguesia de Arouca e Burgo; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 2.710, de 8 de março último, de João Paulo Brandão de Almeida, residente na
Avenida 25 de Abril, n.º 33, 1.º esq., nesta vila; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 1.786, de 15 de fevereiro do corrente ano, de Liliana Daniela Pinho da Silva, residente
na Rua Dr. Figueiredo Sobrinho, 8, nesta vila.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face às informações da DDS, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
conceder, durante um ano, os seguintes apoios mensais: ------------------------------------------------------------------------------------------ De €125,00 (cento e vinte e cinco euros) a Maria Eugénia Teixeira; ---------------------------------------------------------- De €150,00 (cento e cinquenta euros) a João Paulo Brandão Almeida; ------------------------------------------------------ De €175,00 (cento e setenta e cinco euros) a Liliana Daniela Pinho Silva. -------------------------------------------------- 10. HABITAÇÃO/ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO - RECONVERSÃO DE EDIFÍCIOS
PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO PARA A HABITAÇÃO - ESCOLA DE VILA NOVA - PROJETO DE
EXECUÇÃO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o projeto de execução para a reconversão para
habitação da escola de Vila Nova, freguesia de Alvarenga. ---------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela projeto. -------------------------- 11. URBANIZAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO DA ENVOLVENTE PRÓXIMA DA CAPELA DA SR.ª
DA MÓ – PROJETO DE EXECUÇÃO: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o projeto de execução para a requalificação da
envolvente próxima da capela da Senhora da Mó. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele projeto. -------------------------- Os Vereadores senhores Vítor Carvalho e Helena Rodrigues apresentaram a seguinte declaração
de voto: ------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Nós Vitor Carvalho e Helena Rodrigues votamos a favor, saudamos o facto de terem sido
acolhidas as nossas preocupações a quando apresentação da fase de ante-projeto em Outubro de 2021,
nomeadamente quanto às prioridades (guardas em volta do adro e capela e a execução dos wc´s. Agora em
fase projeto de execução deixamos algumas notas que também entendemos importantes:------------------------------
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------------------ 1. Fazia todo o sentido deixar por baixo do “miradouro” um espaço pré-preparado para que de
futuro se possa instalar por exemplo um restaurante panorâmico ou outra estrutura de apoio que ajude à criação
de dinâmicas e dê valor acrescentado ao espaço. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. O projeto está muito bem conseguido é vanguardista, no entanto prevê utilização de muitas
zonas cujo material utilizado é madeira; deixamos nota e alerta que estamos numa zona exposta ao tempo
(variações climáticas e térmicas), custo tratamento e manutenção das mesmas são elevadíssimas, tendo ainda
outra agravante relacionada com a forte possibilidade de ações de vandalismo e furto da mesma. ------------------------------------ 3. Requalificação do espaço/piscina, dando utilidade e criando dinâmicas, cumprindo
naturalmente os requisitos legais.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12. URBANIZAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO DA RUA DE VILA NOVA – PROJETO DE
EXECUÇÃO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o projeto de execução para a requalificação da Rua de
Vila Nova.----- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele projeto. ------------------------- 13. URBANIZAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA ZONA POENTE DA VILA DE
AROUCA, 2.ª FASE – PRORROGAÇÃO DE PRAZO: ---------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente a informação da DPO n.º 10.876, de 10 de maio corrente, a dar conta que a
adjudicatária da empreitada em epígrafe vem solicitar, por correio eletrónico do mesmo dia, a prorrogação até
31 de maio em curso do prazo para a conclusão dos trabalhos, bem como a aprovação dos novos planos de
trabalhos e de pagamentos e do novo cronograma financeiro. ------------------------------------------------------------------------------------ Face àquela informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
conceder a pretendida prorrogação de prazo e aprovar os referidos planos e cronograma financeiro. --------------------------------- 14. TURISMO/BENEFICIAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DE ALBERGARIA DA SERRA –
REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a informação da DPO n.º 9.799, de 27 de abril findo, a
coberto da qual são apresentados os cálculos da revisão de preços definitiva relativa à empreitada em epígrafe,
de que resulta o valor de €6.446,30 (seis mil quatrocentos e quarenta e seis euros e trinta cêntimos), a favor da
adjudicatária, a que deve ser deduzida a importância de €3.992,34 (três mil novecentos e noventa e dois euros
e trinta e quatro cêntimos) correspondente à revisão de preços provisória já aprovada. --------------------------------------------------- Face àquela informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
aprovar a referida revisão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ 15. DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL/LOTEAMENTO INDUSTRIAL DE ALVARENGA –
VENDA DE LOTE: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foram presentes as cartas registadas sob os números 12.481 e 12.482, em 30 de dezembro do
ano findo, respetivamente de Dark Connect, Ld.ª e de Pinguça, Ld.ª, aquela com sede no lugar da Lavoura e
esta no lugar de Miudal, ambos da freguesia de Alvarenga, a manifestar interesse na aquisição do lote número
dois do loteamento industrial de Alvarenga. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, ordenar a abertura do
procedimento para alienação daquele lote, fixando em €5,00 (cinco euros) por metro quadrado o respetivo preço
base. ---------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16.

LICENCIAMENTO

DE

OBRAS/FREGUESIA

DE

ALVARENGA,

(TRANCOSO,

ALVARENGA):-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o requerimento registado sob o número 4.048, em 7 de
abril findo, da Freguesia de Alvarenga, a solicitar o licenciamento para alterar o edifício que possui no lugar de
Trancoso, daquela freguesia e a construção de uma rampa de acesso ao mesmo por pessoas de mobilidade
condicionada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sobre o pedido informa a DAU que a operação urbanística em causa não está sujeita a
licenciamento, carecendo apenas de parecer prévio favorável, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 2,
do art.º 7.º do Decreto-Lei número 555/99, de 16 de dezembro, na atual redação. ---------------------------------------------------------- Face àquela informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
emitir parecer favorável. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17. LOTEAMENTOS/MIGUEL ÂNGELO ALMEIDA SOUSA, (SÃO JOÃO, AROUCA E BURGO):
------------------ Foi presente à consideração da Câmara o requerimento registado sob o n.º 4.590, em 20 de abril
último, de Miguel Ângelo Almeida de Sousa, residente em Barreiros, Santa Eulália, a solicitar o cancelamento
da hipoteca feita sobre o prédio registado na Conservatória do Registo Predial sob o número 2.613, criada para
garantir a boa e regular execução das obras de urbanização a que se refere o processo de loteamento número
1/2020.-------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deixar o assunto para estudo.
------------------ 18. DIVERSOS/ATRIBUIÇÃO DE TOPONÍMIA NA FREGUESIA DE URRÔ - 2.ª FASE: ------------------------------ Foi presente à consideração da Câmara a proposta de atribuição de toponímia à freguesia de
Arouca, 2.ª fase, 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 proposta que
antecede. ---- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ 19. DIVERSOS/MARIA DE FÁTIMA DA SILVA MARTINS – CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE: ------------------- Foi presente à consideração da Câmara o auto de vistoria realizada à habitação da senhora Maria
de Fátima da Silva Martins, residente na Rua Sá de Miranda, nesta vila, para verificar as condições de
salubridade decorrentes do alojamento de caninos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Face às conclusões da comissão de vistorias, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e
por unanimidade, nos termos do disposto na alínea w), art.º 33.º, do anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de
Setembro, e no n.º 2, art.º 89.º, do Decreto-Lei número 555/99, de 16 de Dezembro, na redação em vigor,
ordenar a assunção das medidas constantes do referido auto, no prazo ali referido. ------------------------------------------------------- 20. DIVERSOS/JOSÉ CARLOS FERREIRA GOMES – CONDIÇÕES DE SEGURANÇA: ---------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o auto da vistoria realizada à ruína do edifício sito no
lugar de Lázaro, freguesia de S. Miguel do Mato, pertencente a José Carlos Ferreira Gomes, para verificar as
suas condições de segurança. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Face às conclusões da comissão de vistorias, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e
por unanimidade, nos termos do disposto na alínea w), art.º 33.º, do anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de
Setembro, e no n.º 2, art.º 89.º, do Decreto-Lei número 555/99, de 16 de Dezembro, na redação em vigor,
ordenar a realização das obras constantes do referido auto, no prazo ali referido. ---------------------------------------------------------- 21. DIVERSOS/AFRA – ASSOCIAÇÃO DE FOMENTO DA RAÇA AROUQUESA – SUBSÍDIO: ------------------- Foi presente a carta registada sob o número 5.105, em 4 de maio corrente, da Associação de
Fomento da Raça Arouquesa, a solicitar a concessão de um subsídio para fazer face a despesas com a
organização do VIII Concurso Nacional da Raça Arouquesa, inserido nas festas em honra de Santo António,
freguesia de Alvarenga, que decorrerá no próximo dia 11 de junho. ----------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, conceder o subsídio de
€7.500,00 (sete mil e quinhentos euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/EXPANSÃO DA ÁREA DE ACOLHIMENTO
EMPRESARIAL DE AROUCA – AUTO N.º 6: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o auto de medição de trabalhos número 6, referente à empreitada em epígrafe, no
valor de €79.143,62 (setenta e nove mil cento e quarenta e três euros e sessenta e dois cêntimos). ---------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. ----------------------------- 23. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/REQUALIFICAÇÃO DA RUA PEDRO ALVARES
CABRAL E DA RUA CARLOS ALVES – AUTOS N.º 7 E 8: ---------------------------------------------------------------------
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------------------ Foram presentes os autos de medição de trabalhos números 7 e 8, relativos à empreitada em
epígrafe, nos valores de, respetivamente, €27.990,28 (vinte e sete mil novecentos e noventa euros e vinte e oito
cêntimos) e €3.956,00 (três mil novecentos e cinquenta e seis euros). -------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aqueles autos. -------------------------- 24. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA ZONA
POENTE DA VILA DE AROUCA, 2.ª FASE – AUTO N.º 12: -------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o auto de medição de trabalhos número 12, relativo à empreitada em epígrafe, no
valor de €18.751,57 (dezoito mil setecentos e cinquenta e um euros e cinquenta e sete 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. --------------------------------------------------------------------------- Eram 15 horas e 55 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. -----------------------------------------

