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ATA N.º 10/2019
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 21.MAIO.2019
------------------ Aos vinte e um dias do mês de maio 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 Pedro Miguel de Oliveira Rodrigues Vieira. -------------------------------------------- Pelas 14.30 horas a senhora Presidente declarou aberta a reunião. ---------------------------------------------------------- I — PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ---------------------------------------------------------------------------------- O Vereador senhor Fernando Mendes pediu a palavra para apresentar o seguinte:-------------------------------------- 1. “BIBLIOTECA MUNICIPAL/HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO---------------------------------------------------------- A JSD expôs um conjunto de apontamentos ao funcionamento da biblioteca municipal bem como
à sua atualidade em termos daquilo que deveria ser uma biblioteca às portas da década de 20 do séc. XXI.
Trazemos este assunto para questionarmos a Sr.ª Presidente se o mesmo mereceu ou não a atenção do
executivo e em caso afirmativo se já estão a estudar ou desenvolver atualizações no referido equipamento. ----------------------- Apenas como nota deixamos aqui uma lista dos horários das bibliotecas de concelhos vizinhos. O
que de facto salta à vista é que todas as que apresentamos abrem ao sábado por um período do dia ou mesmo
todo o dia. --- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- São João da Madeira – todos os dias das 10h00 às 18h30 e a Sábados das 10h00 às 13h00; -----Santa Maria da Feira – segunda das 10h30 às 19h00, terça a sexta das 9h30 às 19h00 e sábados das 10h00 às
19h00; -------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vale de Cambra - segunda das 13h00 às 18h00, terça a sexta das 10h00 às 18h00 e sábados
das 09h30 às 13h00; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Oliveira de Azeméis – segunda das 10h00 às 18h00 (c/ período de almoço), terça a sexta das
10h00 às 18h00 e sábados das 10h30 às 18h00 (c/ período de almoço); ---------------------------------------------------------------------- Sever do Vouga - segunda das 13h30 às 19h00, terça a sexta das 10h00 às 19h00 e sábados das
13h30 às 19h00; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Esperemos que este assunto mereça a vossa ponderação pois não vemos o porquê de Arouca
ser, dentro destes, a única biblioteca que não abre ao sábado.” ---------------------------------------------------------------------------------- 2. “ACESSIBILIDADES/ INFRAESTRUTURAS/FREGUESIA DE TROPEÇO --------------------------------------------- Verificamos na freguesia de Tropeço, no cruzamento do Carvalhal que foi feito um pequeno
alargamento e que se encontra, desde agosto de 2017, coincidindo ou não, com o aproximar das eleições
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autárquicas desse ano, material (lancis e cubos) no local “á mão de semear”, o que demonstra pouca
preocupação e negligencia pela coisa pública. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Segundo informações que recolhemos, neste local está previsto a execução de uma rotunda, e
tendo em conta os alargamentos verificados, alertamos para as dimensões reduzidas que a mesma poderá vir a
tomar, face ao trânsito regular de pesados que no local se verifica. Alertamos também para a necessidade de
iluminação adequada do local. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - Quando é que a referida rotunda do Carvalhal será uma realidade? -------------------------------------------------------- Verificamos também o abandono total da reabilitação do arruamento que liga a Capela de S. João
ao edifício Escolar. Está apenas executado o assentamento de lancis e pavimentação em cubos que em
algumas zonas a vegetação já encobre, assim como no nosso entender deveria ser feito o alargamento total da
via nesse troço. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -Quando serão realizados os restantes trabalhos no arruamento referido, nomeadamente
infraestruturas, pavimentação do arruamento, e reabilitação da envolvente à Casa dos Mordomos? ----------------------------------- Já agora deixamos a sugestão nomeadamente da subida da “meia- lua” que se encontra junto à
casa dos Mordomos uma vez que da forma como está feita, não permite que veículos de dimensões médias ou
os próprios pesados de passageiros que circulam diariamente no período escolar, possam circular sem ter que
subir o passeio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Verificamos ainda o reduzido número de ecopontos naquela freguesia de tão grande extensão,
constatando que a sua ausência é um desincentivo às boas práticas ambientais.” ---------------------------------------------------------- 3. “Gostaria de perguntar à Sr.ª Presidente da Câmara de Arouca ou alguém que tenha
conhecimento do assunto: existe no parque municipal um pedestal onde estava colocado um livro tipo lápide
com os nomes de quatro alunos jovens que faleceram em acidentes trágicos. Neste momento o dito livro não
está no local. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pergunto se tem conhecimento do assunto.” ----------------------------------------------------------------------------------------- Em sequência a senhora Presidente referiu que: ----------------------------------------------------------------------------------- 1. Bem gostaria que a Biblioteca, assim como outros equipamentos municipais, tivessem um
horário mais alargado, mas tal não é possível por falta de recursos humanos que garantam o seu
funcionamento. Disse ainda que se estão a analisar várias opções no sentido de melhorar a oferta dos serviços
aos munícipes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. O projeto da rotunda foi elaborado a mando da Junta de Freguesia de Tropeço, tendo a
Câmara fornecido alguns materiais. Verificou-se, no entanto, que o terreno que aquela entidade possui não
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permite a implantação da rotunda projetada, pelo que está a Junta a proceder à sua reformulação
conjuntamente com os serviços do Município. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Desconhece o que terá acontecido, e que vai encarregar os serviços de proceder à
averiguação dos factos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II — PERÍODO DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 01. ATA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a ata n.º 9/2019, relativa à reunião ordinária de 7 de maio
corrente. ------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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 93, do dia de ontem, que apresenta um
saldo em disponibilidades no valor global de €6.098.635,89 (seis milhões e noventa e oito mil seiscentos e trinta
e cinco euros e oitenta nove cêntimos), correspondente a operações orçamentais e não orçamentais, nos
valores de, respetivamente, €5.636.197,32 (cinco milhões seiscentos e trinta e seis mil cento e noventa e sete
euros e trinta e dois cêntimos e €462.438,57 (quatrocentos e sessenta e dois mil quatrocentos e trinta e oito
euros e cinquenta e sete cêntimos).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/GRANDES OPÇÕES DO PLANO – 10.ª ALTERAÇÃO: ------------------------ Foi presente à consideração da Câmara a 10.ª alteração às Grandes Opções do Plano para o ano
em curso, instruída com o mapa discriminativo dos projetos/ações a alterar, da qual resulta a diminuição da
dotação global definida no valor de €3.000,00 (três 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 Fernando Mendes, Vítor Carvalho e Pedro Vieira, aprovar o documento que antecede.---------------------- 05. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ORÇAMENTO – 10.ª ALTERAÇÃO: ------------------------------------------------- Foi presente a 10.ª alteração ao Orçamento para o ano em curso, acompanhada dos mapas de
discriminação respetivos, em que são reforçadas várias rubricas com o valor global de €433.200,00
(quatrocentos e trinta e três mil e duzentos euros), 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 Fernando Mendes, Vítor Carvalho e Pedro Vieira, aprovar aquele documento.---------------------------------- 06. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/REUNIÃO ORDINÁRIA - ALTERAÇÃO DO LOCAL: ---------------------------- Pela senhora Presidente foi presente a seguinte proposta: ---------------------------------------------------------------------- As reuniões da Câmara Municipal realizam-se, por força da deliberação tomada em 19 de outubro
do ano findo, no Edifício dos Paços do Concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- No entanto, considerando a importância da aproximação aos munícipes dos atos de tomada de
decisão por parte dos órgãos do Município, incentivando a sua participação cívica, proponho que as reuniões
ordinárias, marcadas, por força daquela deliberação, para os dias 4 de junho e 2 de julho próximos, se realizem,
respetivamente, no edifício sede da Junta de Freguesia de Santa Eulália, sito no lugar de Pego, da referida
freguesia, e no edifício da sede da Junta de Freguesia de Urrô, sito no lugar de Casais Maria, freguesia de Urrô,
uma e outra com início às 14:30 horas.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta. ----------------------- 07. PESSOAL/SIADAP - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PLURIANUAIS – 2019-2022:-------------------------------- Pelo senhor Presidente foi presente à consideração da Câmara a proposta de objetivos
plurianuais para o triénio 2019/2022, 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 proposta. ----------------------- 08. CULTURA/FUNDAÇÃO CUPERTINO DE MIRANDA – PROTOCOLO: ------------------------------------------------ Foi presente à consideração da Câmara a minuta do protocolo a celebrar entre o Município e a
Fundação Cupertino de Miranda mediante o qual se estabelece as obrigações das partes relativamente à
contratualização de um total de dois concertos protagonizados pela Cappella Musical Cupertino de Miranda,
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 e
autorizar os encargos daí resultantes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09. DESPORTO E TEMPOS LIVRES/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS
DESPORTIVOS DE AROUCA E ESCARIZ – ANÚNCIO, PROGRAMA DO PROCEDIMENTO E CADERNO DE
ENCARGOS: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foram presentes à consideração da Câmara o anúncio, o programa de concurso e o caderno de
encargos para a prestação de serviços nos complexos desportivos de Arouca e Escariz. ------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deixar o assunto para estudo.
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------------------ 10. HABITAÇÃO/REABILITAÇÃO DE HABITAÇÕES SOCIAIS NO BAIRRO SOCIAL DE PADE,
ALVARENGA – REVISÃO DE PREÇOS: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foram presentes à consideração da Câmara os cálculos da revisão de preços provisória relativa à
empreitada em epígrafe, elaborados pela DPO, de que resulta a importância de €147,58 (cento e quarenta e
sete euros e cinquenta e oito cêntimos) a favor da adjudicatária. --------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela revisão de
preços. -------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11. HABITAÇÃO/INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA –
ELABORAÇÃO DA ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO – CONTRATO DE COMPARTICIPAÇÃO –
MINUTA:------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a minuta do contrato a celebrar entre o Município e o
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, ao abrigo do disposto nos n.ºs 2 e 3 do art.º 16.º do DecretoLei n.º 37/2018, de 4 de junho, e do art.º 3.º da Portaria n.º 230/2018, de 17 de agosto, visando a
comparticipação financeira destinada a suportar os encargos da aquisição da prestação de serviços de
acompanhamento técnico necessário à elaboração da estratégia local de habitação no âmbito do 1.º Direito,
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.-------------------------- 12. URBANIZAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA ZONA POENTE DA VILA DE
AROUCA - TRABALHOS A MENOS – RETIFICAÇÃO: -------------------------------------------------------------------------------------------- Por deliberação tomada na reunião de 2 de abril findo, a Câmara autorizou, na sequência de uma
informação da DPO, a supressão de trabalhos no valor de €73.604,00 (setenta e três mil seiscentos e quatro
euros), valor esse que incluía o dos trabalhos previstos realizar na rotunda da Avenida 25 de Abril que foi
decidido não executar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Veem agora os mesmos serviços informar que, posteriormente àquela deliberação, a
adjudicatária da empreitada informou que já possuía em armazém os postes e luminárias que o projeto prevê
aplicar na referida rotunda, propondo que seja executada a substituição dos postes existentes pelos novos. ----------------------- Face àquela informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com as
abstenção do Vereador senhor Pedro Vieira, retificar para €69.524,00 (sessenta e nove mil quinhentos e vinte e
quatro euros) o valor dos trabalhos a menos a que se refere a aludida deliberação. -------------------------------------------------------- 13. URBANIZAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA ZONA POENTE DA VILA DE
AROUCA - EXPROPRIAÇÃO DE TERRENO: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pela senhora Presidente foi presente a seguinte proposta: -----------------------------------------------------
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------------------ "Na sequência do pedido formulado pela Câmara Municipal, Sua Excelência o Secretário de
Estado das Autarquias Locais, declarou a utilidade pública e atribuiu carácter urgente à expropriação do prédio
rústico com a área de 1.448 m², sito no lugar da Ribeira de Romariz, da união das freguesias de Arouca e
Burgo, concelho de Arouca, descrito na Conservatória de Registo Predial sob o n° 1.128 e inscrito na matriz sob
o art.º 2.801, propriedade do Sr. Carlos Leite de Almeida e esposa, Sr.ª D. Emília da Silva Martins, do Sr.
António Gomes Brandão e do Sr. Victor Fernando Gomes Brandão, por ser indispensável à execução do projeto
de requalificação da zona poente da vila de Arouca, declaração essa publicada no Diário da República, II Série,
n° 84, de 2 do mês em curso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- De acordo com o que dispõem os artigos 33° e 34° do Código das Expropriações, aprovado pela
Lei 168/99, de 18 de setembro, antes da constituição da arbitragem e no prazo de 15 dias após a publicação da
declaração de utilidade pública, deve a entidade expropriante procurar chegar a acordo com os expropriados,
propondo-lhe para o efeito o montante da indemnização. ------------------------------------------------------------------------------------------- Nestes termos e de acordo com o relatório de avaliação elaborado pelo perito oficial proponho
que seja oferecida aos expropriados a seguinte indemnização: ----------------------------------------------------------------------------------- 1.448 m² x 3.90 €/m²= 5.647,20€.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta. ----------------------- 14. URBANIZAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO BAIRRO SOCIAL DE
PADE – ANÚNCIO, PROGRAMA DE PROCEDIMENTO E CADERNO DE ENCARGOS: ------------------------------------------------ Foram presentes à consideração da Câmara o anúncio, o programa de procedimento 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, fixar em €71.794,30 (setenta e um mil setecentos e noventa e quatro euros e trinta
cêntimos) o respetivo preço base, adotar o procedimento de concurso público para o efeito e aprovar as
referidas peças procedimentais, de acordo com a informação da DPO que se encontra a instruir o processo e
nos termos do disposto no CCP. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15. BOMBEIROS/ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE
AROUCA – SUBSÍDIO: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a carta registada sob o n.º 3117, em 15 de maio corrente,
da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Arouca, a solicitar a concessão de um subsídio para
fazer face a despesas com o seu funcionamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, conceder o subsídio de
€50.000,00 (cinquenta mil euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ 16. ENERGIA/EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE
AROUCA – 1.ª FASE – ANÚNCIO, PROGRAMA DE PROCEDIMENTO E CADERNO DE ENCARGOS: --------------------------- Foram presentes à consideração da Câmara o anúncio, o programa de procedimento 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, fixar em €361.166,46 (trezenos e sessenta e um mil cento e sessenta e seis euros e
quarenta e seis cêntimos) o respetivo preço base, adotar o procedimento de concurso público para o efeito e
aprovar as referidas peças procedimentais, de acordo com a informação da DPO que se encontra a instruir o
processo e nos termos do disposto no CCP. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17. TURISMO/ CONSTRUÇÃO DA PONTE PEDONAL SUSPENSA SOBRE O RIO PAIVA PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE - DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO: --------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o “desenvolvimento específico do plano de segurança e
saúde” relativo à empreitada em epígrafe, no que concerne à “PTRE09 – montagem do tabuleiro”.------------------------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele documento. -------------------- 18. LICENCIAMENTO DE OBRAS/SANDRA MARISA OLIVEIRA E SOUSA, (PENSO,
AROUCA): --- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o requerimento registado sob o n.º 6.407, em 30 de
outubro de 2018, de Sandra Marisa Oliveira de Sousa, residente em Cimo do Burgo, Freguesia de Arouca e
Burgo, a solicitar informação prévia acerca da capacidade de construir habitação em terreno sito no lugar de
Penso, daquela freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face à informação da DAU, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
mandar informar desfavoravelmente, uma vez que a pretensão viola o n.º 4, art.º 16.º, do Decreto-Lei n.º
124/2006, de 28 de junho, na redação dada pela Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto, pelo facto da construção
proposta não garantir, na sua implantação no terreno, a distância à extrema da propriedade de uma faixa de
proteção igual ou superior a 50 metros, nem está salvaguardada por faixas de rede secundária existentes,
infraestruturas viárias ou planos de água. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19. DIVERSOS/AFRA – ASSOCIAÇÃO DE FOMENTO DA RAÇA AROUQUESA – CONCURSO
PECUÁRIO DE RAÇA AROUQUESA – APOIO: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a carta registada sob o n.º 3.177, em 17 de maio
corrente, da AFRA-Associação de Fomento da Raça Arouquesa, a solicitar o apoio da Câmara para a
realização do VII Concurso Nacional da Raça Arouquesa, e levar a efeito no próximo dia 15 de junho, no âmbito
dos festejos em honra de Santo António. -----------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, conceder o subsídio de
€8.000,00 (oito mil euros) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20. DIVERSOS/CONCESSÃO DE APOIOS AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL,
RECREATIVO E DESPORTIVO – COMISSÃO DE ANÁLISE: ------------------------------------------------------------------------------------ Por deliberação tomada na reunião de 6 de março do ano findo, foi criada a comissão de análise
dos pedidos de concessão de apoios apresentados pelas associações do concelho no âmbito do Regulamento
para a Concessão de Apoios ao Desenvolvimento Cultural, Social, Recreativo e Desportivo, dela fazendo parte
a então Vereadora senhora Sandra Melo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Em face da renúncia ao mandato daquela Vereadora, a Câmara deliberou, decorrida votação
nominal e por unanimidade, substituí-la na aludida comissão pelo Vereador senhor Pedro Vieira. -------------------------------------- 21. DIVERSOS/AMORIM & ROCHA, LD.ª - OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO COM
ESPLANADA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o pedido de autorização de ocupação do espaço público
para a instalação de esplanada aberta, apresentado no Balcão do Empreendedor, nos termos do disposto no
Decreto-Lei número 48/2011, de 16 de Janeiro, na redação em vigor, por Amorim & Rocha, Ld.ª, com
estabelecimento comercial no Largo Ângelo Miranda, nesta vila. --------------------------------------------------------------------------------- Face à informação da DAU, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
deferir o pedido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22. DIVERSOS/ECOVIA FARRAPA-ROSSIO – PROJETO DE EXECUÇÃO: --------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o projeto de execução para a construção da Ecovia
Farrapa-Rossio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele projeto. -------------------------- 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 30 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. -------------------------------------------------------------
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