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ATA N.º 03/2019
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 05.FEVEREIRO.2019
------------------ Aos cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e dezanove, nesta vila de Arouca e Edifício dos
Paços do Concelho, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal de Arouca, sob a Presidência da sua
Presidente, senhora Margarida Maria de Sousa Correia Belém, e com a presença dos Vereadores senhores
António Brandão Tavares, Maria Fernanda da Conceição Oliveira, Albino Jorge Cardoso Gonçalves, Fernando
Brandão Mendes, Vítor Carlos Costa Carvalho e Sandra Maria de Brito Monteiro de Melo. ----------------------------------------------- Pelas 14.30 horas a senhora Presidente declarou aberta a reunião. ---------------------------------------------------------- I — PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ---------------------------------------------------------------------------------- A Vereadora senhora Sandra Melo pediu a palavra para apresentar o seguinte: ------------------------------------------ «1. Na última reunião de Camara votei contra o pagamento de um jantar de uma conferência de
médicos realizada em Santa Maria da Feira. Aleguei que era público que a organização do evento tinha
disponibilidade financeira para suportar esses encargos e que a minha experiência profissional neste tipo de
eventos me permitia afirmar que por questões legais os municípios não pagam jantares de conferências. Neste
contexto, gostava de questionar qual a rubrica a que alocou esta despesa e qual o valor exato que a Camara
Municipal de Arouca pagou para oferecer um jantar a este grupo de médicos? -------------------------------------------------------------- 2. Também na última reunião, a CMA aprovou, com o meu voto contra, uma transferência de
200 000 EUR para o Arouca Geoparque que não apresentou uma justificação com detalhe aceitável para essa
transferência. Gostava de questionar se o Arouca Geoparque vai apresentar um comprovativo de como é que
será utilizada essa verba? Se não está previsto, gostava de sugerir que quem recebe apoios da CMA apresente
os comprovativos devidos de que necessita do apoio e de como utiliza a verba recebida.»----------------------------------------------- Seguidamente o Vereador senhor Vítor Carvalho apresentou o seguinte: --------------------------------------------------- «1. ENSINO BÁSICO/CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,
RECREATIVO E DESPORTIVO DE MOLDES: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 12 de Setembro de 2017 na cerimónia de inauguração das instalações do Polo Escolar de
Santa Eulália, onde estiveram o Sr. Presidente da Câmara de então e a Srª Vereadora do Pelouro da Educação,
agora Presidente da Câmara, dando nota que e passo a citar “será aprovada, na próxima reunião do executivo,
a intervenção na EB1 de Moldes, de um investimento de cerca de 500 mil euros”. --------------------------------------------------------- Na reunião de 19 de Setembro de 2017 no ponto nº 6 do período da ordem do dia respeitante a
este este assunto, e passo a citar:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “-06. ENSINO BÁSICO/CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL,
RECREATIVO E DESPORTIVO DE MOLDES – PROGRAMA DE CONCURSO E CADERNO DE ENCARGOS: -
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------------------ - Foram presentes à consideração da Câmara o programa de concurso e o caderno de encargos
relativos à empreitada em epígrafe. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, contratar a execução da
referida empreitada, adotar o procedimento de concurso público para o efeito e aprovar as referidas peças
procedimentais, nos termos do disposto no CCP”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Entretanto nas GOP para 2018/2020, estava previsto para a referida infraestrutura um
investimento já em 2018 de 110.000,00€. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Em 28 de Dezembro de 2018 na reunião da Assembleia da Junta Freguesia de Moldes, o assunto
esteve em discussão, nomeadamente a possibilidade do encerramento da Escola EB1 de Moldes, tendo sido
referido por vários elementos presentes, que se mantinham à data os pressupostos e as condições que
estiveram na base da decisão do executivo de então, de avançar com o investimento na referida infraestrutura. ------------------ A somar a todos estes aspetos, esta intervenção foi promessa eleitoral da atual Presidente da
Câmara. ------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sobre este assunto gostaria que a Sr.ª Presidente se pronunciasse de forma clara e objetiva, e
informasse em particular os Moldenses e naturalmente os Arouquenses do ponto de situação desta intervenção
e porque é que volvido um ano e meio ainda não procedeu ao início da mesma. ------------------------------------------------------------ Mais, atrevo-me a dizer, que por este andamento nada irá acontecer, estando o executivo à
espera do argumento que “não há crianças, ou alunos suficientes”, para não executar o prometido. ----------------------------------- 1. TURISMO/INFRAESTRUTURAS/PASSADIÇOS DO PAIVA ---------------------------------------------------------------- A propósito deste tema e das recorrentes, sistemáticas e oportunas solicitações de informação,
nomeadamente na última reunião de câmara, gostaria de saber se a senhora Presidente já dispõe “de mais
dados, devidamente tratados”, dando nota que os dados que lhe solicitamos são de fácil tratamento; de
qualquer forma e em “última instância” a não “obstando” nem causando qualquer custo ao Município pelo
tratamento da informação, pode-os facultar sem qualquer tratamento.» ------------------------------------------------------------------------ Na sequência da intervenção da Vereadora senhora Sandra Melo, a senhora Presidente referiu
que: ------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Como certamente bem se compreenderá, não sabe qual a rubrica contabilística por onde foi
processada a despesa, podendo fornecer essa informação em próxima reunião, depois de questionados os
competentes serviços, e que a despesa suportada atingiu o valor que a Câmara aprovou; ----------------------------------------------- 2. A Câmara comparticipou nas despesas de funcionamento/atividade regular da AGA –
Associação Arouca Geoparque, entidade essa que disponibiliza publicamente no seu site da internet o quadro
de pessoal. No entanto, em próxima reunião, fornecerá o plano de atividades, o quadro de pessoal e o valor das
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remunerações que são pagas, comprometendo-se ainda a dar conhecimento à Câmara dos relatórios de
atividades das entidades a quem a Câmara apoia nas despesas de funcionamento. ------------------------------------------------------- Na sequência da intervenção do Vereador senhor Vítor Carvalho, a senhora Presidente referiu
que: ------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Em devido tempo, quando estiverem reunidas as condições necessárias, se avançará com a
requalificação daquela escola e, também, da escola de Mansores; ------------------------------------------------------------------------------ 2. A plataforma que gere os Passadiços foi feita à medida, não estando ainda preparada para
fornecer a informação pretendida, o que acontecerá assim que as alterações que estão a ser efetuadas estejam
concluídas. --- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Em sequência o Vereador senhor Vítor Carvalho referiu: ------------------------------------------------------------------------ “1. Quanto à resposta da Sr.ª Presidente, entendo que não respondeu de forma alguma nem
objetivamente à questão colocada; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2. Mais uma vez a Sr.ª Presidente não respondeu às questões colocadas.” ------------------------------------------------ II — PERÍODO DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 01. ATA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a ata n.º 2/2019, relativa à reunião ordinária de 22 de
janeiro 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 24, do dia de ontem, que apresenta um
saldo em disponibilidades no valor global de €5.164.805,36 (cinco milhões cento e sessenta e quatro mil
oitocentos e cinco euros e trinta e seis cêntimos), correspondente a operações orçamentais e não orçamentais,
nos valores de, respetivamente, €4.690.049,81 (quatro milhões seiscentos e noventa mil e quarenta e nove
euros e oitenta e um cêntimos) e €474.755,55 (quatrocentos e setenta e quatro mil setecentos e cinquenta e
cinco euros e cinquenta e cinco cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/GRANDES OPÇÕES DO PLANO – 3.ª ALTERAÇÃO: ------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a 3.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
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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 Fernando Mendes e Vítor Carvalho e o voto contra da Vereadora senhora Sandra Melo,
aprovar o documento que antecede. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ORÇAMENTO – 3.ª ALTERAÇÃO: --------------------------------------------------- Foi presente a 3.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 €61.800,00 (sessenta e
um mil e oitocentos 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 Fernando Mendes e Vítor Carvalho e o voto contra da Vereadora senhora Sandra Melo,
aprovar aquele documento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS: ------------------------------------------------ Pela senhora Presidente foi presente a seguinte proposta: ---------------------------------------------------------------------- “Tendo presente que a Câmara Municipal em sua reunião de 19 de outubro de 2017 delegou na
Presidente do respetivo órgão competências para conceder licenças administrativas e aprovar informações
prévias para a realização de operações urbanísticas no âmbito do regime jurídico da urbanização e edificação
(RJUE), aprovado pelo DL nº 555/99, de 16.12, na sua atual redação; -------------------------------------------------------------------------- Considerando que esta delegação não abrange o poder de declarar a caducidade dos processos
ou das licenças e comunicações prévias e que o facto não contribui para a coerência do sistema e para o bom
funcionamento dos serviços; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Na ótica de desmaterialização e simplificação procedimental, com fundamento no disposto no
artigo 44º do Código do Procedimento Administrativo e, a contrário, no nº 1 do artigo 34º do Anexo I da Lei nº
75/2013, de 12 de setembro, propõe-se que a Câmara Municipal delibere delegar na Presidente da Câmara as
seguintes competências: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Declarar a caducidade de processo de licenciamento de operações urbanísticas por falta
de apresentação, no prazo estabelecido, dos projetos das especialidades e outros estudos, nos termos
e prazos estabelecidos no nº 6 do artigo 20º do regime jurídico da urbanização e edificação (RJUE); ------------------------ 2. Declarar a caducidade de licenças ou comunicações prévias para a realização de
operações de loteamento se não for apresentada a comunicação prévia para a realização das obras de
urbanização, nos termos e prazos previstos na al. a) do nº 1 e do nº 5 do artigo 71º do RJUE; -----------------
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------------------ 3. Declarar a caducidade de licenças ou comunicações prévias para a realização de
operações de loteamento se não for requerido o alvará previsto na al. b) do nº 1 e do nº 5 do artigo 71º
do RJUE, nos termos e prazos aí estabelecidos; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Declarar a caducidade de licenças ou comunicações prévias para a realização de
operações de loteamento que não exijam a realização de obras de urbanização, bem como a licença para
a realização de operações urbanísticas previstas nas al. b) a e) do nº 2 e do nº 4 do artigo 4º do RJUE, se
não for requerido o respetivo alvará ou não ocorra o pagamento das taxas devidas, nos termos e prazos
estabelecidos no nº 2 e nº 5 do artigo 71º do mesmo diploma. ------------------------------------------------------------------------------- Propõe-se ainda que a Câmara Municipal, ao abrigo do previsto no nº 1 do artigo 46º do CPA,
autorize o delegado a subdelegar as competências que ora lhe sejam delegadas no Vereador do Pelouro
respetivo.” ---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com a abstenção dos Vereadores
senhores Fernando Mendes e Vítor Carvalho, aprovar aquela proposta. ----------------------------------------------------------------------- 07. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/SEGUNDA REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL –
DECISÃO DE ELABORAÇÃO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara uma informação da DPO a dar conta que «o art.º 199.º
do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de
14 de maio, em articulação com o n.º 5 do art.º 46.º e art.º 82.º da Lei de Bases da Política de Solos,
Ordenamento do Território e Urbanismo (LBSPPSOTU), publicada pela Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, com as
alterações introduzidas pela Lei n.º 74/2017, de 16 de agosto, determina que “os planos municipais ou
intermunicipais (…) devem incluir as regras de classificação previstas no RJIGT, sob pena de suspensão das
normas do plano territorial que deveriam ter sido alteradas, não podendo, na área abrangida e enquanto durar a
suspensão, haver lugar à prática de quaisquer atos ou operações que impliquem a ocupação, uso e
transformação do solo”». ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Informam ainda aqueles serviços que, «nos termos do disposto no n.º 6, art.º 46.º da LBPPSOTU,
a falta de iniciativa, por parte dos municípios, tendente a desencadear o procedimento de atualização do plano
municipal implica a “rejeição de candidaturas de projetos a benefícios ou subsídios outorgados por entidades ou
serviços públicos, nacionais ou comunitários, bem como a não celebração de contratos-programa, até à
regularização da situação”», e que os referidos diplomas legais impõem que a adequação e a transposição das
normas para o plano municipal devem estar concluídas até 13 de julho do próximo ano.-------------------------------------------------- Face àquela informação e tendo por objetivo dar início à 2.ª revisão do Plano Diretor Municipal de
Arouca (PDM), designadamente para dar cumprimento ao disposto no referido art.º 199.º do RJIGT no que
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concerne à fixação de novas regras de classificação e qualificação do solo, a Câmara deliberou, decorrida
votação nominal e por maioria, com o voto contra da Vereadora senhora Sandra Melo, nos termos do disposto
no art.º 76.º daquele diploma: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Determinar a elaboração da 2.ª revisão do PDM, tendo por base a estratégia de
desenvolvimento local sucintamente definida nos termos de referência patentes no documento que se encontra
anexado àquela informação --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ;
------------------ 2. Fixar em 15 meses o prazo de elaboração, de modo a estar concluída em 13 julho de 2020,
nos termos do n.º 1, artigo 78.º da LBPPSOTU e do n.º 2, artigo 199.º do RJIGT; ----------------------------------------------------------- 3. Fixar um prazo de 30 dias para a formulação de sugestões e para a apresentação de
informações sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do respetivo procedimento de
elaboração (conforme disposto no n.º 2, artigo 88.º do RJIGT); ----------------------------------------------------------------------------------- 4. Mandar publicar a presente deliberação no Diário da República e divulgada através de
comunicação social, da plataforma colaborativa de gestão territorial e no sítio da internet da Câmara Municipal. ------------------ 5. E, para efeitos do previsto no artigo 77.º do RJIGT, fazer acompanhar a presente deliberação
do Relatório sobre o Estado do Ordenamento do Território a nível local, aprovado em reunião de câmara de
6.11.2018 e em sessão da Assembleia Municipal de 28.12.2018, anexado também à mesma informação. -------------------------- A Vereadora senhora Sandra Melo justificou o seu voto com a seguinte declaração: ------------------------------------ “Não são indicados explicitamente que trabalhos vão ser contratados a empresas externas, qual o
custo dos mesmos e como será feita a contratação e o trabalho em 15 meses.” ------------------------------------------------------------- 08. ENSINO BÁSICO/ASSOCIAÇÃO DE MELHORAMENTOS DE SOUTO REDONDO –
CEDÊNCIA DE ESCOLA: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a carta registada sob o n.º 308, em 15 de janeiro findo,
da Comissão de Melhoramento de Souto Redondo, a solicitar a cedência da antiga escola primária de Souto
Redondo para instalação da sua sede. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, ceder aquele edifício para o
fim pretendido, em regime de comodato, pelo prazo de dois anos, renovável automaticamente por iguais
períodos, e nas demais condições que venham a ser estabelecidas no respetivo contrato. ----------------------------------------------- 09. CULTURA/DIA INTERNACIONAL DO LIVRO INFANTIL - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA
OFERTA: ---- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pela DDS foi presente a seguinte proposta: ------------------------------------------------------------------------------------------ «Dra. Isabel Bessa, --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ Como tem conhecimento, há já alguns anos que o Município de Arouca, através da Biblioteca
Municipal, comemora o Dia Internacional do Livro Infantil, a 2 de abril, através do projeto “Crescer a Ler”, no
seguimento do anterior projeto “O meu brinquedo é um livro”, oferecendo aos bebés arouquenses até 1 ano de
idade, nascidos de 1 de abril a 31 de março, um kit de leitura constituído por um livro adequado à idade
(primeiras leituras, até aos 3 anos), e uma mochila. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Esta é uma oferta simbólica que pretende acolher os mais novos utilizadores da Biblioteca
Municipal e suas famílias e promover precocemente a leitura através da criação de hábitos desde tenra idade,
em contexto lúdico e familiar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para se poder dar continuidade ao projeto atrás mencionado, propõe-se à autarquia a compra de
40 mochilas e 40 livros (40 kits) para oferta aos bebés até um ano, até ao valor global estimado de 400,00€ com
iva incluído.” - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, aprovar aquela proposta, votando
contra Vereadora senhora Sandra Melo que justificou o seu voto com a seguinte declaração: ------------------------------------------- “Bebés com menos de um ano não leem livros, nem usam mochilas, pelo que esta é mais uma
iniciativa de charme político do que de utilidade pública. -------------------------------------------------------------------------------------------- Se a CMA quer fazer ofertas a bebés com menos de um ano, sugiro que ofereçam fraldas ou
vales de farmácia no mesmo valor (10 EUR/bebé).” -------------------------------------------------------------------------------------------------- 10. DESPORTO E TEMPOS LIVRES/FREGUESIA DE FERMEDO – AMPLIAÇÃO DOS
BALNEÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL – RECONHECIMENTO DE INTERESSE: ----------------------------------------------------- Foi presente o ofício registado sob o n.º 331, em 15 de janeiro corrente, da Freguesia de
Fermedo, a solicitar “o reconhecimento de interesse público do terreno do Campo de Futebol de Resumil com a
área de 13.600 m²”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O pedido não refere ao abrigo de que norma é que se pretende obter o reconhecimento de
interesse público para o terreno, mas, como informa a DAU, juntamente com a petição foi entregue um projeto
com uma proposta de ampliação do edifício dos balneários, onde se prevê que o edifício existente, com a área
de 220 m² seja ampliado em mais 290 m². -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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. ------------------------------------------------------------ 11. AÇÃO SOCIAL/PRESTAÇÕES DE NATUREZA SOCIAL – CONCESSÃO:------------------------------------------ Foram presentes à consideração da Câmara os seguintes pedidos de concessão de prestações
de natureza social: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ Registo n.º 399, de 17 de janeiro último, de Fernanda Manuela de Sousa Pereira, residente em
Pedra Má, Várzea, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de bens de primeira
necessidade; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 333, de 15 de janeiro findo, de António Fevereiro da Silva, residente em Fuste,
Moldes, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de bens de primeira
necessidade; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 513, de 22 de janeiro último, de Elisabete da Silva Rodrigues Pinho, residente em
Santo Estevão, Moldes, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de bens de
primeira necessidade; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 397, de Amália da Conceição Correia Ferreira, residente na Rua de S. Pedro, nesta
vila, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de bens de primeira necessidade; ------------------- Registo n.º 7.056, de 27 de novembro do ano findo, de Micael Fernando Portugal Duarte,
residente na Rua Mouzinho da Silveira, 14, nesta vila, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos
com a renda da sua habitação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Os pedidos foram analisados pela comissão criada por deliberação tomada na reunião de 7 de
setembro de 2017, 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. ---- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12. AÇÃO SOCIAL/BOLSAS DE ESTUDO – ATRIBUIÇÃO: ------------------------------------------------------------------- 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 7 de
Novembro de 2017, que procedeu à análise prévia das candidaturas: -------------------------------------------------------------------------- 1. Registo n.º 7.207, de 3 de dezembro último, de Patrícia Teixeira Tavares, residente em Santa
Maria do Monte, Santa Eulália; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Registo n.º 7.176, de 30 de novembro último, de André da Silva Pinho, residente no lugar e
freguesia de Urrô; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Registo n.º 7.177, de 30 de novembro do ano findo, de António Pedro da Silva Pinho, residente
no lugar e freguesia de Urrô; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Registo n.º 7.057, de 27 de novembro do ano findo, de André Fernandes Gomes, residente no
lugar de Manga-Pereiro, nesta vila; -------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ 5. Registo n.º 6.890, de 20 de novembro último, de Francisco Manuel Soares Moreira, residente
em Pé de Monte, Santa Eulália; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6. Registo n.º 6.399, de Rodolfo Reis Oliveira, residente na Rua Valverde, n.º 652, freguesia de
Mansores; ---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7. Registo n.º 6.6640, de 12 de novembro último, de Sandra Marisa Vieira Gonçalves, residente
na Rua Casa da Câmara, 235, freguesia de Mansores; --------------------------------------------------------------------------------------------- 8. Registo n.º 7.187, de 30 de novembro último, de Ana Beatriz Azevedo Bastos, residente em
Forcada, Burgo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9. Registo n.º 6.428, de 31 de outubro findo, de Ana Beatriz Ferreira Moreira, residente na Rua
Humberto Delgado, lote 7, rés-do-chão direito, nesta vila; ------------------------------------------------------------------------------------------ 10. Registo n.º 6.540, de 7 de novembro último, de Ana Margarida Fernandes Costa, residente em
Lourosa de Matos, Urrô; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11. Registo n.º 6.402, de 15 de outubro último, de Ana Margarida Soares de Pinho, residente em
Lourosa de Campos, Burgo; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Registo n.º 6.274, de 23 de outubro do ano findo, de Ana Margarida Sousa Barbosa, residente
em Areeiro, Santa Eulália; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13. Registo n.º 6.296, de 24 de outubro findo, de Andreia Santos Tavares, residente na Rua de
Camões, lote 5, 1.º F, nesta vila; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14. Registo n.º 7.144, de 29 de novembro findo, de Andreia Rafaela Lopes da Silva, residente em
Vila Cova, Espiunca;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15. Registo n.º 7.098, de 28 de novembro findo, de Catarina Alexandra da Silva Ferreira,
residente em Aradas, Santa Eulália; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16. Registo n.º 7.014, de 26 de novembro findo, de Daniel Brandão da Silva, residente em Vinha
do Souto, Várzea; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17. Registo n.º 5.582, de 25 de setembro último, de Diana Sofia Oliveira Brandão, residente na
Travessa Dr. António Azevedo Alves Moreira, freguesia de Escariz;----------------------------------------------------------------------------- 18. Registo n.º 6.519, de 7 de novembro último, de Joana Gonçalves da Rocha Soares, residente
na Rua de Orvida, 271, freguesia de Fermedo; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19. Registo n.º 6.914, de 21 de novembro último, de Juliana Azevedo Santos, residente em Soto,
Burgo; --------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20. Registo n.º 6.840, de 19 de novembro último, de Mariana Pinho Almeida, residente na Rua
Professor Gonçalves Moreira, 49, freguesia de Mansores; ------------------------------------------------------------------------
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------------------ 21. Registo n.º 6.464, de 2 de novembro último, de Nuno Xavier de Oliveira Pinto, residente na
Rua Ramal do Borralhoso, 31, freguesia de Fermedo; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 22. Registo n.º 6.463, de 2 de novembro do ano findo, de Rafael da Rocha Rodrigues, residente
em Adafães, Santa Eulália; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23. Registo n.º 6.257, de 22 de outubro último, de Soraia Daniela Ferreira Paiva, residente em
Carvalhal, Tropeço; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24. Registo n.º 7.194, de 30 de novembro último, de Susana Patrícia Gomes Pinho, residente na
Rua 25 de Abril, freguesia de Fermedo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25. Registo n.º 5.926, de Tânia Raquel Bessa Soares, residente em Cima, Canelas; ------------------------------------ 26. Registo n.º 5.779, de 2 de outubro último, de Verónica Tatiana Braga Pinho, residente na Rua
do Longo, 438, freguesia de Fermedo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27. Registo n.º 6.456, de 2 de novembro findo, de Ana Paula Marques da Cruz, residente em
Saril, Rossas; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28. Registo n.º 7.188, de 30 de novembro findo, de Inês de Jesus Pereira da Rocha, residente na
Rua Cidade de Poligny, 10, nesta vila;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29. Registo n.º 5.434, de 19 de setembro último, de Miriam Gaspar Malheiros Brandão, residente
na Rua Sá de Miranda, nesta vila; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30. Registo n.º 6.563, de 8 de novembro último, de Pedro Miguel Ferreira Sá, residente na Rua
Manuel António Moreira de Pinho, 67, freguesia de Escariz; --------------------------------------------------------------------------------------- 31. Registo n.º 7.172, de 30 de novembro último, de Sara Cristina Ribeiro Santos, residente na
Rua Dr. Figueiredo Sobrinho, nesta vila; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32. Registo n.º 7.058, de 27 de novembro último, de Ana Isabel Duarte Costa, residente em
Gandarela, Alvarenga; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33. Registo n.º 5.812, de 3 de outubro findo, de Catarina Filipa Vieira Barbosa, residente em Cimo
do Burgo, Burgo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 34. Registo n.º 7.173, de 30 de novembro último, de Diana Isabel Ferreira Duarte, residente em
Lourosa de Campos, Burgo; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35. Registo n.º 6.903, de 21 de novembro último, de Susana Margarida Correia da Silva, residente
em Santo António, Alvarenga;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36. Registo n.º 6.787, de 16 de novembro último, de Nuno Filipe Soares Mendes, residente em
Casais, Alvarenga; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ 37. Registo n.º 6.904, de 21 de novembro último, de Cátia Raquel Teixeira Pinho, residente em
Vila Cova, Espiunca;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38. Registo n.º 6.869, de 20 de novembro último, de Luana de Oliveira Ferreira, residente na Rua
Dr.ª Salomé Martingo, nesta vila; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39. Registo n.º 5.550, de 24 de setembro último, de Raquel Sofia Moreira Lopes, residente em
Lomba do Meio, Tropeço; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 40. Registo n.º 6.403, de 30 de outubro último, de Beatriz Vieira Garrido, residente em Parada,
Santa Eulália; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41. Registo n.º 6.604, de 9 de novembro último, de Daniel de Pinho Coelho, residente em Fuste,
Moldes; -------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42. Registo n.º 7.175, de 30 de novembro findo, de Maria Emília da Silva Pinho, residente no lugar
e freguesia de Urrô; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43. Registo n.º 6.320, de 25 de outubro findo, de Ana Beatriz dos Santos Oliveira, residente na
Rua da Igreja, 1049, freguesia de Fermedo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 44. Registo n.º 5.724, de 28 de setembro do ano findo, Ana Rita Santos Silva, residente em Saril,
Rossas; ------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45. Registo n.º 7.185, de 30 de novembro último, de Ana Rita Silva Costa, residente na Rua da
Igreja, 1.740, freguesia de Fermedo;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46. Registo n.º 5.895, de 8 de outubro findo, de Diana Patrícia Duarte Jesus, residente em Vila
Chã, Escariz; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47. Registo n.º 6.841, de 19 de novembro findo, de Daniela Filipa Pinto da Costa, residente em
Valdasna, nesta vila;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 48. Registo n.º 5.223, de 10 de setembro último, de Joana Maria Clara Pereira, residente em
Malhadoura, Santa Eulália; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 49. Registo n.º 7.11, de 26 de novembro findo, de Mariana Pinto Rocha, residente na Rua da
Restauração, Mansores;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50. Registo n.º 6.046, de 15 de outubro findo, de Pedro Miguel Gonçalves Sousa, residente na
Rua Cova do Barro, freguesia de Fermedo;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 51. Registo n.º 6.870, de 20 de novembro último, de Paulo Jorge Tavares Castro, residente em
Santo Estevão, Moldes;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52. Registo n.º 7.137, de 29 de novembro último, de Leandro Soares Cruz, residente em Casinha,
Santa Eulália; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ 53. Registo n.º 6.401, de 20 de outubro último, de João Teixeira Soares, residente em Baixo,
Canelas; ------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 54. Registo n.º 5.666, de 26 de setembro do ano findo, de José António Sousa Gonçalves,
residente em Barreiros, Santa Eulália; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 55. Registo n.º 5.973, de 11 de outubro findo, de Madalena Mendes Martins, residente no lugar e
freguesia de Covelo de Paivó; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 56. Registo n.º 6.868, de 20 de novembro último, de Sónia Maria Duarte Ferreira, residente em
Gamarão de Baixo, Canelas; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 57. Registo n.º 7.193, de 30 de novembro findo, de Inês Duarte Mendes Castro, residente em
Cela, Moldes; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 58. Registo n.º 6.628, de 12 de novembro findo, de Lúcia Alexandra Pinto Gonçalves, residente
em Via Cova, Espiunca; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 59. Registo n.º 6.297, de 24 de outubro último, de Ana Maria Martins Duarte, residente em Paços,
Moldes; ------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 60. Registo n.º 6.564, de 8 de novembro último, de Ana Margarida Pinto Oliveira, residente em
Parada, Santa Eulália;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 61. Registo n.º 6.355, de 26 de outubro último, de Ana Rita Oliveira da Silva, residente em Alvite
de Baixo, Escariz; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 62. Registo n.º 6.400, de 30 de outubro findo, de Carina Alexandra Pereira Alves, residente em
Baixo, Canelas; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 63. Registo n.º 7.111, de 28 de novembro findo, de Eva Maria Brandão Ferreira, residente na Rua
do Burgo, freguesia do Burgo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 64. Registo n.º 7.012, de 26 de novembro último, de Joana Teixeira Monteiro, residente no lugar e
freguesia de Urrô; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 65. Registo n.º 6.276, de 23 de outubro último, de Marina da Costa Pinho, residente em Telarda,
Rossas; ------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 66. Registo n.º 6.477, de 5 de novembro último, de Susana Rafaela Correia Gonçalves, residente
no lugar e freguesia de Chave; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 67. Registo n.º 6.041, de 15 de outubro findo, de Susana Micaela Alves dos Santos, residente em
Chã, S. Miguel do Mato; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 68. Registo n.º 6.371, de 29 de outubro findo, de Patrícia Alexandra Martins de Pinho, residente
em Paços, Moldes; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ 69. Registo n.º 7.031, de 26 de novembro último, de Andreia da Silva Mendes, residente na Rua
das Calçadas, nesta vila; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 70. Registo n.º 6.662, de 13 de novembro findo, de Gabriel André Pinto Cardoso, residente no
lugar e freguesia do Burgo; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 71. Registo n.º 7.174, de 30 de novembro último, de Joana Filipa Almeida Silva, residente na Rua
D. Afonso Henriques, 1046, freguesia de Mansores; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 72. Registo n.º 6.539, de 7 de novembro do ano findo, de Miguel Alexandre da Silva Oliveira,
residente no Largo da Misericórdia, nesta vila; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 73. Registo n.º 7.545, de Ana Catarina Brandão Moreira, residente em Vinha do Souto, Várzea; -------------------- 74. Registo n.º 6.197, de 19 de outubro último, de Claudia Isabel Soares dos Santos, residente
em Cimo de Vila, Tropeço; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 75. Registo n.º 6.605, de 9 de novembro findo, de Claudia Sofia Gonçalves Moreira, residente na
Rua Professor Gonçalves Moreira, 173, Mansores;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 76. Registo n.º 6.448, de 31 de outubro do ano findo, de Luis Pedro Fernandes Lino, residente em
Casinha, Santa Eulália; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 77. Registo n.º 6.592, de 9 de novembro último, de Luciana Magalhães Figueiredo, residente em
Covelas, S. Miguel do Mato; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 78. Registo n.º 6.467, de 2 de novembro findo, de Maria Celeste de Pinho Alves, residente em
Romariz, Bolco A, 1.º Dt.º, Burgo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 79. Registo n.º 5.708, de 28 de setembro do ano findo, de Micaela Filipa Alves Reis, residente em
Santa Maria do Monte, Santa Eulália; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 80. Registo n.º 7.053, de 27 de novembro findo, de Mónica Filipa Silva Gaspar, residente na Rua
Santa Luzia, 33, freguesia de S. Miguel do Mato. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Face às conclusões da referida comissão, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por
unanimidade: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Indeferir o pedido do requerente identificado no n.º 1 por a candidatura ter sido apresentada
para lá do prazo definido no art.º 4.º do referido regulamento; ------------------------------------------------------------------------------------- 2. Indeferir os pedidos dos requerentes identificados nos n.ºs 2 e 3 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; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ 3. Indeferir os pedidos dos requerentes identificados nos números 4 a 7, por os candidatos não
terem obtido no ano letivo anterior o aproveitamento escolar a que se refere o número 2, art.º 2.º do mesmo
regulamento; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Indeferir os pedidos dos requerentes identificados nos n.º 8 a 26, pelo facto dos respetivos
candidatos não se encontrarem em situação de grande carência económica, requisito exigido na alínea d), n.º 1,
do mesmo art.º 2.º; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Conceder as seguintes bolsas anuais:---------------------------------------------------------------------------------------------- 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 35;--------------------- De €700,00 (setecentos euros), aos candidatos identificados nos números 36 a 39; ------------------------------------- De €650,00 (seiscentos e cinquenta euros), aos candidatos identificados nos números 40 a 42; --------------------- De €600,00 (seiscentos euros), aos candidatos identificados nos números 43 a 51; ------------------------------------- De €550,00 (quinhentos e cinquenta euros), ao candidato identificado no número 52;----------------------------------- De €500,00 (quinhentos euros), aos candidatos identificados nos números 53 a 56; ------------------------------------- De €450,00 (quatrocentos e cinquenta euros), aos candidatos identificados nos números 57 e 58; ------------------ De €400,00 (quatrocentos euros), aos candidatos identificados nos números 59 a 68; ---------------------------------- De €350,00 (trezentos e cinquenta euros), aos candidatos identificados nos números 69 a 72; ----------------------- De €300,00 (trezentos euros), aos candidatos identificados nos números 73 a 80. --------------------------------------- 13. URBANIZAÇÃO/INTRODUÇÃO DE MODOS SUAVES NA RUA EGAS MONIZ –
TRABALHOS A MAIS E A MENOS: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara uma informação da DPO a dar conta da necessidade de
execução de trabalhos a mais na empreitada em epígrafe no valor de €29.899,91 (vinte e nove mil oitocentos e
noventa e nove euros e noventa e um cêntimos) bem como a dar conta de que existem outros trabalhos no
valor de €40.140,66 (quarenta mil cento e quarenta euros e sessenta e seis cêntimos) cuja execução se mostra
desnecessária. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face àquela informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
autorizar a realização daqueles trabalhos a mais e a supressão dos considerados desnecessários. ----------------------------------- 14. DEFESA DO AMBIENTE/INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS
FLORESTAS - AÇÕES DE REARBORIZAÇÃO – PARECER: ----------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o e-mail registados sob o número 426, em 18 de janeiro
corrente, do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, a solicitar o parecer a que se refere o n.º 1,
art.º 9.º, do Decreto-Lei número 96/2013, de 19 de julho, sobre o pedido de autorização prévia para a realização
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de (re)arborização com eucalipto comum, apresentado por Altri Florestal, S. A., de uma área de 35,37 ha, sita
em Emproa, freguesia de Covelo de Paivó e Janarde. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Com os fundamentos constantes da proposta aprovada na reunião de 4 de setembro de 2017, a
Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, emitir parecer desfavorável, votando contra a
emissão desses pareceres os Vereadores senhores Fernando Mendes e Sandra Melo e abstendo-se o
Vereador senhor Vítor Carvalho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Vereador senhor Vítor Carvalho apresentou a seguinte declaração de voto: -------------------------------------------- «Eu, Vítor Carvalho, abstenho-me, deixando aqui alguns considerandos:--------------------------------------------------- Tenho reclamado várias vezes que é necessário que o executivo obtenha urgentemente uma
clarificação cabal sobre a emissão/vinculação/Parecer da Câmara nesta matéria, pelo que continuo a dizer que
se seria importante diligenciar junto das entidades competentes quais são as razões para colocar os autarcas
num processo de emissão de pareceres, se o mesmo não é vinculativo. ---------------------------------------------------------------------- A Lei n.º 77/2017 é de 17 de agosto, portanto as câmaras municipais andam há mais de um ano e
meio a “fazer de conta” e a dar pareceres em ações de rearborização cujo seu parecer não é vinculativo.--------------------------- De qualquer forma, entendo que independentemente do tipo de ações de rearborização o
problema é muito maior que a espécie florestal em questão, trata-se de planeamento e gestão da floresta, quer
seja eucalipto, pinheiro, sobreiro, castanheiro ou outra espécie. ---------------------------------------------------------------------------------- Referira-se que se a florestação for assente em monoculturas e não em mosaicos o problema é,
entre outros, a propagação de incêndios ou de pragas; O sucesso está na biodiversidade e não em
fundamentalismos ou extremismos.» --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Vereadora senhora Sandra Melo apresentou a seguinte declaração de voto: ------------------------------------------- “Os pareceres favoráveis dados pelos serviços às pretensões para rearborizar com eucaliptos são
redigidos de acordo com a lei, logo voto favoravelmente a estes pareceres.” ----------------------------------------------------------------- 15. DIVERSOS/CONCURSO DE CARNAVAL – REGULAMENTO: ---------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o regulamento do concurso de Carnaval, a levar a efeito
no dia 5 de março próximo, 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. ------------------ 16. DIVERSOS/PERCURSO PEDONAL E CICLÁVEL DO VALE DE AROUCA - AQUISIÇÃO DE
TERRENOS:- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pela senhora Presidente foram presentes as seguintes propostas: ----------------------------------------------------------- 1. “O Sr. Carlos Ferreira Gomes, solteiro, contribuinte n.º 171 147 723, a Sr.ª Maria Ferreira
Gomes, viúva, contribuinte n.º 173 697 550 e o Sr. António Ferreira Gomes, contribuinte n.º 175 306 290, com a
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necessária autorização de sua esposa, D. Palmira Tavares Ferreira Gomes, na qualidade de herdeiros da
herança deixada por óbito de Joaquina Ferreira da Silva, dispõem-se a vender, com destino à construção da
ciclovia do vale de Arouca, pelo preço global de 5.875,20€, o prédio rústico com a área de 1.440 m², sito em
Ribeira, da freguesia de Urrô e concelho de Arouca, inscrito na matriz predial sob o n.º 2.699 e omisso na
Conservatória de Registo Predial, devidamente identificado a verde escuro e com o número 53-A na planta em
anexo.--------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nestes termos, proponho a aquisição do prédio por parte da Câmara Municipal.”----------------------------------------- 2. “ A Sr.ª Maria Helena Teixeira da Silva Gomes, contribuinte n.º 151 636 397, com a necessária
autorização de seu marido, Sr. Afonso Dias Gomes, contribuinte n.º 151 636 400, dispõe-se a vender, com
destino à construção da ciclovia do vale de Arouca, pelo preço global de 5.875,20€, o prédio rústico com a área
de 1.440 m², sito em Ribeira, da freguesia de Urrô e concelho de Arouca, inscrito na matriz predial sob o n.º
2.698 e descrito na Conservatória de Registo Predial sob o n.º 2878, devidamente identificado a verde claro e
com o número 53-B na planta em anexo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nestes termos, proponho a aquisição do terreno por parte da Câmara Municipal.” --------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com as abstenções dos
Vereadores senhores Fernando Mendes e Vítor Carvalho, aprovar aquelas propostas. ---------------------------------------------------- 17. DIVERSOS/PERCURSO PEDONAL E CICLÁVEL DO VALE DE AROUCA – ACORDO DE
GESTÃO COM A INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL: ----------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a minuta do acordo de gestão a celebrar entre a
Infraestruturas de Portugal, S. A. e o Município de Arouca, tendo “por objeto o estabelecimento dos termos e
condições para efeitos de implantação, conservação, manutenção e limpeza de percursos pedonais e ciciáveis
em domínio público rodoviário do Estado, junto à Variante à EN326, entre o km 34+840 e o km 37+390, (…) e
aos atravessamentos inferiores das obras de arte, Ponte do Rio Arda ao km 35+975, Pontão do Rio Arda ao km
36+000, Viaduto de Senras ao km 36+250, Ponte 2 sobre o Rio Arda ao Km 37+130, e Ponte do Rossado ao
km 33+700 da EN224”, 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. -------------------------- 18. DIVERSOS/DESTINOSERENO – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LD.ª – CEDÊNCIA DE
TERRENO: -- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pela senhora Presidente foi presente a seguinte proposta: ---------------------------------------------------------------------- “A sociedade "DESTINOSERENO - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA", pessoa coletiva n.º
508 732 956, veio requerer licenciamento para construir um edifício com 8 frações, com destino a pavilhões
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industriais, no lugar da Farrapa, freguesia de Chave, concelho de Arouca, que deu origem ao processo n.º
67/2017.------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No âmbito da análise do projeto de arquitetura foi verificado que tendo em conta a dimensão e o
destino do edifício em causa, tornava-se necessário e adequado proceder ao alargamento do arruamento a
poente, devendo o titular do processo de licenciamento ceder as áreas necessárias para o efeito.------------------------------------- Notificado dessa decisão, a sociedade "DESTINOSERENO - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,
LDA" propõe-se a ceder gratuitamente ao Município as seguintes parcelas de terreno de sua propriedade com
vista ao alargamento da rua em causa: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1) Parcela de terreno com a área de 1.019,70 m², a confrontar de norte com Alfredo Alves da
Silva, do poente com a vendedora, nascente e sul com estrada, sito no lugar do Mão Travessa, da freguesia de
Chave e concelho de Arouca, inscrito na matriz predial sob o n.º 153 e descrito na Conservatória de Registo
Predial sob o n.º 1110, devidamente identificado a amarelo na planta em anexo, à qual se atribui o valor de
10.197€;------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2) Parcela de terreno com a área de 138 m², a confrontar de norte Alfredo Alves da Silva, do
nascente com a vendedora, do poente e sul com estrada, a destacar do prédio rústico, sito no lugar de Mão
Travessa, da freguesia de Chave e concelho de Arouca, inscrito na matriz predial sob o n.º 154 e descrito na
Conservatória de Registo Predial sob o n.º 4052, devidamente identificada a azul na planta em anexo, à qual se
atribui o valor de 1.380€; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nestes termos, proponho a aceitação da cedência gratuita destas parcelas por parte da Câmara
Municipal.” ---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar a proposta que
antecede. ----- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19. DIVERSOS/REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS VIVEIROS DA GRANJA - CASA
SEDE E CASA DE APOIO – ADJUDICAÇÃO – GESTOR DO CONTRATO – MINUTA DO CONTRATO: -------------------------- Foram presentes à consideração da Câmara os relatórios preliminar e final do júri que analisou as
propostas concorrentes ao concurso público para adjudicação da empreitada em epígrafe, acompanhados da
proposta de designação de gestor do contrato e da minuta do contrato a celebrar com a adjudicatária proposta. ------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade: --------------------------------------------------------- Face às conclusões do referido júri, adjudicar os trabalhos à concorrente Empribuild, Ld.ª, pelo
valor proposto de €447.465,04 (quatrocentos e quarenta e sete mil quatrocentos e sessenta e cinco euros e
quatro cêntimos); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Designar para gestora do contrato a senhora Maria da Glória Morais Ferreira Leite; --------------------
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------------------ Aprovar a minuta do contrato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20. DIVERSOS/ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE JUNTO AO LOTEAMENTO DE S. PEDRO –
CEDÊNCIA DE TERRENO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pela senhora Presidente foi presente a seguinte proposta: ---------------------------------------------------------------------- “O Sr. António Manuel de Sousa Gomes Quintas, contribuinte n.º 179 921 703, juntamente com a
sua esposa, Maria de Lurdes Joaquina Moreira, dispõem-se a ceder uma parcela de terreno com a área de 201
m², a confrontar do norte e sul com António Manuel de Sousa Gomes Quintas e esposa, do nascente com rego
foreiro e Fernando Brandão e do poente com Município de Arouca, a destacar do prédio rústico sito no lugar de
S. Pedro, da união das freguesias de Arouca e Burgo, concelho de Arouca, descrito na Conservatória de
Registo Predial sob o n.º 1404 e inscrito na matriz sob o art.º 417, com o valor de 200€, necessária à
estabilização do talude junto ao loteamento de S. Pedro promovido pelo Município, devidamente identificada a
azul na planta em anexo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Em contrapartida, a Câmara Municipal compromete-se: -------------------------------------------------------------------------- 1) Na parte inferior do prédio, a sul da habitação existente, junto à rua D. Dinis, a executar
desaterro à profundidade do muro existente até ao limite da habitação de modo a não haver qualquer perigo de
derrocada e a arranjar e remodelar o restante terreno, com a remoção das terras e sobrantes; ----------------------------------------- 2) A vedar toda a área de intervenção na crista do talude, na parcela de terreno adquirido, em
rede assente em murete em cimento de 1,5 m de altura; -------------------------------------------------------------------------------------------- 3) A refazer o rego foreiro com as mesmas características do atual, em curva de nível e
passagem apeada; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4) A conduzir as águas do talude; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5) A apresentar o levantamento final do prédio com a área efetivamente ocupada; --------------------------------------- 6) Entregar a madeira das árvores cortadas em local a combinar. ------------------------------------------------------------- 7) A ressarcir os proprietários por quaisquer danos sofridos se efetuar qualquer alteração do
terreno não autorizada e a repor o terreno na sua forma inicial; ----------------------------------------------------------------------------------- 8) No âmbito da próxima revisão do Plano Diretor Municipal a encetar todas as diligências
necessárias e que estiverem ao seu alcance para que o prédio em causa fique liberto da Zona Agrícola e passe
a estar inserido em solo urbano, caso seja legalmente possível e merecer parecer favorável das entidades
competentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nestes termos, proponho a aceitação do acordo em causa por parte da Câmara Municipal.” -------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta. ------
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___________________________________

------------------ 21. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS EM
ÁREAS DE HABITAÇÃO SOCIAL – BAIRRO SOCIAL DE S. PEDRO - AUTO N.º 3: ---------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o auto de medição de trabalhos número 3, relativo à
empreitada em epígrafe, no valor de €30.260,00 (trinta mil duzentos e sessenta euros). -------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. ----------------------------- 22. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS
INSTALAÇÕES DA ESCOLA BÁSICA DE AROUCA (CENTRO ESCOLAR EB 2/3 DE AROUCA) – AUTO N.º
6:---------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o auto de medição de trabalhos número 6, relativo à empreitada em epígrafe, no
valor de €55.731,66 (cinquenta e cinco mil setecentos e trinta e um euros e sessenta e seis cêntimos). ------------------------------ Aquando da apresentação deste assunto, o Vereador senhor Fernando Mendes informou a
senhora Presidente que nele tem interesse enquanto sócio da adjudicatária da empreitada, pelo que deve ser
declarado impedido de participar na sua discussão e votação. ------------------------------------------------------------------------------------ Declarado o impedimento, a Câmara deliberou, sem a presença daquele membro, decorrida
votação nominal e por unanimidade, aprovar o referido auto. -------------------------------------------------------------------------------------- 23. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA ZONA
POENTE DA VILA DE AROUCA – AUTO N.º 14: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o auto de medição de trabalhos número 14, relativo à empreitada em epígrafe, no
valor de €62.793,97 (sessenta e dois mil setecentos e noventa e três euros e noventa e sete cêntimos). ---------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. ----------------------------- 24. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/INTRODUÇÃO DE MODOS SUAVES NA RUA
EGAS MONIZ – AUTO N.º 10: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o auto de medição de trabalhos número 10, relativo à empreitada em epígrafe, no
valor de €635,00 (seiscentos e trinta e cinco euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. ----------------------------- 25. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/CONSTRUÇÃO DA PONTE PEDONAL SUSPENSA
SOBRE O RIO PAIVA – AUTO N.º 10: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Foi presente o auto de medição de trabalhos número 10, referente à empreitada em epígrafe, no
valor de €52.401,07 (cinquenta e dois mil quatrocentos e um euro e sete cêntimos). ------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. ----------------------------- III — INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:-------------------------------------------------------------------------------------------------- Nada a registar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ 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 20 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

do Departamento de Administração Geral e Finanças que a redigi. -------------------------------------------------------------

