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ATA N.º 05/2018
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 06.MARÇO.2018
------------------ Aos seis dias do mês de março de dois mil e dezoito, 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 senhora Presidente fez a apresentação ao executivo do primeiro esboço do projeto para a
ampliação do Edifício dos Paços do Concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Vereadora senhora Sandra Melo referiu-se à listagem dos funcionários que serão abrangidos
pelo PREVPAP pedida na última reunião, perguntando se a mesma já está disponível, ao que a senhora
Presidente respondeu que os serviços estão ainda a proceder à sua elaboração. ----------------------------------------------------------- O Vereador senhor Vítor Carvalho apresentou, por si e pelo Vereador senhor Fernando Mendes,
o seguinte:---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “1. Comunicações/Conectividade: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Apresentamos uma Proposta no sentido da Autarquia poder encetar os esforços necessários e
diligenciar junto das operadoras de telecomunicações a melhoria da rede, cobertura de telecomunicações e a
conectividade no concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- São vários os locais sem cobertura de rede criando constrangimentos aos cidadãos e
empresários (das diversas zonas industriais), com particular relevo as que se situam na zona do Rossio,
Alagoas, Escariz, Mansores, onde a cobertura é praticamente inexistente ou em alguns casos muito fraca.------------------------- 2. Gestão/Planeamento: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A autarquia deve fazer um exercício e utilizar a metodologia correta, informando de forma clara e
objetiva dos investimentos, nomeadamente qual o custo previsto (direto e indireto) / ficha de projeto e qual o
custo efetivo, pois, mesmo tratando-se de obras cofinanciadas, com cobertura de financiamento cerca de
80/85% do investimento total, sabemos que existem muitos mais custos “indiretos” (sendo estes suportados por
fundos próprios) e que nunca são traduzidos nem imputados ao valor do projeto. ----------------------------------------------------------- Portanto os munícipes deverão ter esta informação para poderem julgar de forma clara as opções
políticas tomadas.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Em sequência a senhora Presidente referiu que: ------------------------------------------------------------------
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------------------ 1. A Câmara tem tido a preocupação de alargar a cobertura da rede de telecomunicações a todo
o concelho, tendo diligenciado diversas vezes na sensibilização das operadoras nesse sentido. ---------------------------------------- 2. Regista a sugestão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Vereador senhor Fernando Mendes disse ainda ter sido alertado para o perigo que resulta da
falta de rails de proteção na E. N. 326, nomeadamente de Mansores até Escariz, ao que a senhora Presidente
respondeu que, estando aquela via sob jurisdição da Infraestruturas de Portugal, E. P., cabe a esta entidade
promover as medidas tendentes à segurança do trânsito, tendo a Câmara já feito sentir àquela empresa a
premente necessidade dessas medidas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II — PERÍODO DA ORDEM DO DIA: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 01. ATA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a ata número 4/2018, relativa à reunião ordinária de 20
de fevereiro findo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Achada conforme, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, aprová-la,
abstendo-se a Vereadora senhora Sandra Melo por não ter estado presente na reunião a que respeita. ----------------------------- 02. JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nada a registar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: ----------------------------------------------- Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 44, do dia de ontem, que apresenta um
saldo em disponibilidades no valor global de €5.172.672,46 (cinco milhões cento e setenta e dois mil seiscentos
e setenta e dois euros e quarenta e seis cêntimos), correspondente a operações orçamentais e não
orçamentais, nos valores de, respetivamente, €4.734.846,82 (quatro milhões setecentos e trinta e quatro mil
oitocentos e quarenta e seis euros e oitenta e dois cêntimos) e €437.825,64 (quatrocentos e trinta e sete mil
oitocentos e vinte e cinco euros e sessenta e quatro cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/GRANDES OPÇÕES DO PLANO – 5.ª ALTERAÇÃO:-------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a 5.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 €500,00 (quinhentos euros), documento que se dá aqui como reproduzido e
a fazer parte integrante desta ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com a abstenção dos Vereadores
senhores Fernando Mendes, Vítor Carvalho e Sandra Melo, aprovar aquela alteração. ---------------------------------------------------- 05. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ORÇAMENTO - 5.ª ALTERAÇÃO: -----------------------------------
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------------------ Foi presente a 5.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 €59.500,00 (cinquenta e
nove mil e quinhentos euros), documento que se dá aqui como reproduzido e a fazer parte integrante desta ata.
------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com as abstenções dos
Vereadores senhores Fernando Mendes, Vítor Carvalho e Sandra Melo, aprovar o documento que antecede. --------------------- 06. ENSINO BÁSICO/CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — CONSTITUIÇÃO: ------------------------------- Pela DDS foi presente a seguinte proposta:------------------------------------------------------------------------------------------ “Segue abaixo a proposta de representantes do Conselho Municipal de Educação, de acordo com
a legislação em vigor, indicados pelas diversas entidades envolvidas, para aprovação. ---------------------------------Membro

Representação

Margarida Belém

Presidente da Câmara Municipal

José Artur Tavares Neves

Presidente da Assembleia Municipal

Fernanda Oliveira

Vereadora do Pelouro da Educação

Determinado em AM

Representante das Freguesias do Concelho de Arouca

Dra. Ana Paula Sousa

Representante da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares

Adriano Manuel Matos de Sousa

Representante do Pessoal Docente do Ensino Secundário

Rui Pedro Quaresma Brandão

Representante do Pessoal Docente do Ensino Básico Público
Representante do Pessoal Docente da Educação Pré-Escolar

Maria Cristina da Costa Pinho

Público
Representante das associações de pais e encarregados de

Diana Raquel Barbosa Silva

educação

Ana Mafalda Peres Teixeira de Representante das associações de pais e encarregados de
Oliveira Brandão

educação

Fátima Cristina Conceição Oliveira
Pinho

Representante das Associações de Estudantes

Patronato – Centro Paroquial e Representante das IPSS que desenvolvem atividade na área da
Social Santa Mafalda

educação

Dr. Ilídio Leão

Representante dos Serviços Públicos de Saúde

Maria José Pinto

Representante dos Serviços da Segurança Social

Dra. Teresa Maria de Melo Tavares Representante dos Serviços de emprego e formação profissional
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Correia
Octávio Adelino Carvalho Fernandes Representante das Forças de Segurança
Representante dos Serviços Públicos da área da Juventude e do
Dr. Luís Fardilha

Desporto

Prof. Vítor Venceslau

Diretor do Agrupamento de Escolas de Escariz

Prof. Adília Cruz

Diretora do Agrupamento de Escolas de Arouca

não está constituído

Representante do Conselho Municipal de Juventude”

------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com as abstenções dos
Vereadores senhores Fernando Mendes, Vítor Carvalho e Sandra Melo, aprovar aquela proposta e mandar
submete-la à consideração da Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------ 07. CULTURA/REQUALIFICAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL – ANÚNCIO, PROGRAMA DE
PROCEDIMENTO E CADERNO DE ENCARGOS: --------------------------------------------------------------------------------------------------- Foram presentes à consideração da Câmara o programa de procedimento, o caderno de
encargos e a minuta do anúncio relativos à empreitada em epígrafe.---------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, contratar a execução da
referida empreitada, fixar em €103.594,30 (cento e três mil quinhentos 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Os Vereadores senhores Fernando Mendes e Vítor Carvalho apresentaram a seguinte declaração
de voto: ------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Nós, Fernando Mendes e Vítor Carvalho, votamos a favor; no entanto e tratando-se já da terceira
intervenção neste edifício, entendemos que deveria existir uma intervenção de fundo, não só ao nível da sua
estrutura, mas os fins (utilidade), multifuncionalidade, otimização e modernização de espaços, por forma a
contrariar o fraco desempenho e resultados que se têm verificado, nomeadamente ao nível da visitação; --------------------------- Esta intervenção de fundo deverá ser estudada e estruturada de forma integrada, permitindo e
contribuindo para uma oferta de valor, nomeadamente acautelando, congregando e preservando entre outros, o
património cultural, etnográfico, arqueológico, geológico.” ------------------------------------------------------------------------------------------ 08. AÇÃO SOCIAL/CENTRO SOCIAL DE CANELAS – SUBSÍDIO: --------------------------------------------------------- Foi presente a carta registada sob o número 1.166, de 27 de fevereiro findo, do Centro Social de
Canelas e Espiunca, a solicitar ao abrigo do disposto no n.º 2, art.º 27.º, do Regulamento para a Concessão de
Apoios ao Desenvolvimento Cultural, Social, Recreativo e Desportivo, a comparticipação da Câmara no
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investimento levado a cabo pela instituição, no âmbito do programa PARES, no que se refere à construção de
instalações para as valências de Lar de Idosos, Centro de Dia e Apoio Domiciliário. ------------------------------------------------------- Face à informação da DDS, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com as
abstenções dos Vereadores senhores Vítor Carvalho e Sandra Melo, conceder o subsídio de €192.125,43
(cento e noventa e dois mil cento e vinte e cinco euros e quarenta e três cêntimos), pagável em dez prestações
semestrais, vencendo-se a primeira no dia 20 do próximo mês de Abril. ----------------------------------------------------------------------- O Vereador senhor Fernando Mendes apresentou a seguinte declaração de voto: --------------------------------------- “Eu, Fernando Mendes, voto a favor, porque entendo face a este cenário, não se vê grandes
alternativas, estando as Direções destas Instituições “com o menino nos braços”; no entanto, seria importante
que se avançasse já com um estudo alargado a todas as Instituições, a fim de resolução de um problema que
certamente é comum; Este estudo visava entre outros, diagnosticar e procurar soluções e a resolução destes e
de outros problemas comuns.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O Vereador senhor Vítor Carvalho justificou o seu voto com a seguinte declaração: ------------------------------------ “Eu, Vítor Carvalho, abstenho-me tendo por base o seguinte argumentário:------------------------------------------------ Não pondo em causa a Instituição - Centro Social de Canelas, nem os objetivos e os seus fins ao
serviço e apoio à comunidade, nem tão pouco a nobreza das pessoas que a lideram; era importante antes de
avançarem com este equipamento social ter em linha de conta a sua sustentabilidade. --------------------------------------------------- A rede social, a autarquia, bem como as sua opções, com pareceres positivos, neste e noutros
casos, assentes numa política governamental desgovernada e incentivadora, levou a que muitas instituições
avançassem (de certa forma iludidas) para construções de equipamentos, cujo valor e funcionalidades, muitas
vezes eram irrealistas, e que agora as tornem praticamente falidas.----------------------------------------------------------------------------- Neste sentido a responsabilidade desta situação deve caber aos vários intervenientes que
estiveram no processo de decisão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Alerto que esta situação vai abrir precedentes, pelo que deverá ser respeitado o princípio de
equidade perante as outras instituições da mesma natureza. -------------------------------------------------------------------------------------- O Executivo deverá ter consciência da responsabilidade que irá assumir e julgado pelas opções
politicas tomadas.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Vereadora senhora Sandra Melo também justificou o seu voto com a seguinte declaração: ------------------------ “Concordo, contudo não foram apresentados dados que sustentem a viabilidade económica da
instituição.” --- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09. AÇÃO SOCIAL/BOLSAS DE ESTUDO – ATRIBUIÇÃO: -------------------------------------------------
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------------------ 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 5.619, de 3 de novembro do ano findo, Alexandre Filipe Oliveira Santos, residente
na Rua Pena D’Além, 108, freguesia do Vale, município de Santa Maria da Feira; ---------------------------------------------------------- 2. Registo n.º 5.656, de 7 de novembro último, de Ana Catarina Ferreira Mota, residente em Soto,
Burgo; --------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Registo n.º 6.048, de 23 de novembro do ano findo, de Ana Maria de Pinho Martins, residente
em Nabais, Escariz; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Registo n.º 4.589, de 11 de setembro do ano findo, de Guiomar Alexandre Fonseca, residente
no lugar de Areeiro, freguesia de Santa Eulália; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Registo n.º 6.063, de 24 de novembro findo, de Marta Alexandra Abreu Soares, residente em
Cimo, Canelas; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6. Registo n.º 6.223, de 30 de novembro último, de Marco Alexandre Ribeiro, residente na
Avenida 25 de Abril, 42, nesta vila; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7. Registo n.º 6.202, de 30 de novembro findo, de Catarina Alexandra Silva Ferreira, residente em
Aradas, Santa Eulália; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8. Registo n.º 5.629, de 6 de novembro findo, de Márcia Isabel de Jesus Mendes, residente em
Vila Nova, Alvarenga;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9. Registo n.º 6.200, de 30 de novembro do ano findo, de Tatiana Cristina Soares Alves Pereira,
residente na Travessa da Alameda, 1, nesta vila; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 10. Registo n.º 6.064, de 24 de novembro último, de Andrea Fidalgo Costa, residente em S. Paio,
Várzea; ------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11. Registo n.º 5.996, de 21 de novembro último, de Ana Rita Rodrigues Ferreira, residente em
Barrol, Tropeço; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12. Registo n.º 6.084, de 27 de novembro findo, de Antony Lopes Costa, residente em Matinho,
Rossas; ------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13. Registo n.º 5.441, de 26 de outubro último, de Bruno Filipe Teixeira Azevedo, residente em
Melres, Burgo; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14. Registo n.º 5.494, de 27 de outubro findo, de Claudia Sofia Gonçalves Moreira, residente na
Rua Professor Gonçalves Moreira, 172, Mansores; ----------------------------------------------------------------------------------
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------------------ 15. Registo n.º 6.209, de 30 de novembro último, de Daniel Ferreira da Cruz, residente em Lamas,
Tropeço; ------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16. Registo n.º 5.817, de 14 de novembro último, de Joana Gonçalves Rocha Soares, residente
em Orvida, Fermedo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17. Registo n.º 5.495, de 27 de outubro último, de Joana Patrícia Costa Oliveira, residente em
Vista Alegre, Mansores; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18. Registo n.º 6.212, de 30 de novembro do ano findo, Mário Lúcio Costa Teixeira, residente em
Arrifana, Tropeço; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19. Registo n.º 5.133, de 10 de outubro do ano findo, de Marta Isabel Gomes Fernandes,
residente em Bacelo, Tropeço; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20. Registo n.º 5.642, de 6 de novembro último, de Mónica Filipa da Silva Gaspar, residente em
Belece, S. Miguel do Mato; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21. Registo n.º 6.201, de 30 de novembro findo, de Patrícia Teixeira Tavares, residente em Santa
Maria do Monte, Santa Eulália; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22. Registo n.º 6.180, de 29 de novembro findo, de Ruben Xavier Santos Oliveira, residente na
Rua Nossa Senhora de Fátima, Fermedo; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23. Registo n.º 6.199, de 30 de novembro último, de Vanessa Alexandra Teixeira da Silva,
residente em Paço, Tropeço; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24. Registo n.º 6.088, de 27 de novembro findo, de Pedro Miguel Ferreira Sá, residente na Rua
Manuel António Moreira de Pinho, Escariz; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25. Registo n.º 5.388, de 23 de outubro último, de Sara Cristina Ribeiro Santos, residente na Rua
Dr. Figueiredo Sobrinho, nesta Vila;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26. Registo n.º 5.655, de 7 de novembro findo, de Ana Isabel Duarte Costa, residente em
Gandarela, Alvarenga; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27. Registo n.º 5.538, de 31 de outubro último, de Susana Margarida Correia da Silva, residente
na Rua Pedro Álvares Cabral, nesta vila; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28. Registo n.º 5.816, de 14 de novembro último, de Sandra Marisa Vieira Gonçalves, residente
em Cabeçais, Fermedo; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29. Registo n.º 5.654, de 7 de novembro findo, de Nuno Filipe Soares Mendes, residente em
Casais, Alvarenga; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30. Registo n.º 6.100, de 27 de novembro findo, de Isaac Ferreira Rios, residente em Barrol,
Tropeço; ------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ata n.º 05/2018
Reunião de 06.03.2018
Pg. 8

------------------ 31. Registo n.º 4.590, de 11 de setembro do ano findo, de Francisco Manuel Soares Moreira,
residente em Pé-de-Monte, Santa Eulália; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32. Registo n.º 6.030, de 23 de novembro, de Cátia Raquel Teixeira Pinho, residente em Vila
Cova, Espiunca; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33. Registo n.º 4.993, de 29 de setembro do ano findo, de Luana de Oliveira Ferreira, residente na
Rua Dr.ª Salomé Martingo, Bl. 3, 1.º k, em Arouca; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 34. Registo n.º 4.881, de 26 de setembro do ano findo, de Raquel Sofia Moreira Lopes, residente
em Lomba do Meio, Tropeço; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35. Registo n.º 5.775, de 13 de novembro findo, de Inês de Jesus Pereira da Rocha, residente na
Rua de Poligny, 10, Burgo;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36. de Daniel de Pinho Coelho, residente em Fuste, Moldes; ------------------------------------------------------------------- 37. Registo n.º 5.759, de 13 de novembro último, de Mariana Azevedo dos Santos, residente em
Soto, Burgo; - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38. Registo n.º 5.539, de 31 de outubro último, de Adriana Patrícia Andrade Mendes, residente em
Vilarinho, Canelas; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39. Registo n.º 5.501, de 30 de outubro último, de Daniela Filipa Pinto da Costa, residente em
Valdasna, Arouca; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40. Registo n.º 5.122, de 9 de outubro findo, de Rodolfo Reis Oliveira, residente na Rua Valverde,
652, Mansores; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41. Registo n.º 5.947, de 20 de novembro último, de Paulo Jorge Tavares Castro, residente em
Santo Estevão, Moldes; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42. Registo n.º 6.041, de 27 de novembro último, de Marcos António Gonçalves Reis, residente
em Fim-de-Vila, Tropeço;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43. Registo n.º 6.089, de 27 de novembro último, de Sandra Cristina Ferreira da Silva, residente
em Vila Cova, Espiunca; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44. Registo n.º 5.771, de 13 de novembro findo, de Leandro Soares Cruz, residente em Casinha,
Santa Eulália; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45. Registo n.º 6.179, de 29 de novembro último, de Bruno Sousa Rodrigues, residente na Rua
Alferes Diogo Malafaia, nesta vila; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46. Registo n.º 5.562, de 31 de outubro último, de André Fernandes Gomes, residente no lugar da
Manga, nesta vila; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ 47. Registo n.º 6.086, de 27 de novembro findo, de Avelino Moreira Soares Rodrigues, residente
em Vila Cova, Espiunca;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 48. Registo n.º 6.015, de 22 de novembro último, de Miguel Ângelo Lopes de Oliveira, residente
em Casal, Mansores; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 49. Registo n.º 5.741, de 10 de novembro findo, de Claudia Teixeira Ferreira, residente na Rua
Mouzinho da Silveira, nesta vila; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50. Registo n.º 5.565, de 31 de outubro último, de Sara Marisa Duarte Martins, residente em Mata,
Arouca; -------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 51. Registo n.º 5.564, de 31 de outubro findo, de Cláudia Sofia Duarte Martins, residente em
Mata, Arouca; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52. Registo n.º 5.534, de 20 de outubro findo, de Andreia Filipa de Pinho Brandão, residente em
Lomba, Rossas;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 53. Registo n.º 5.754, de 10 de novembro último, de Lúcia Alexandra Pinho Gonçalves, residente
em Vila Cova, Espiunca;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 54. Registo n.º 6.151, de 29 de novembro findo, de Thallissis Marcelo da Conceição, residente na
Rua Dr. Figueiredo Sobrinho, Arouca; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 55. Registo n.º 5.442, de 26 de outubro findo, de Fábio Miguel Moreira de Sousa, residente na
Rua Principal, freguesia de Chave; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 56. Registo n.º 5.772, de 13 de novembro último, de Marina da Costa Pinho, residente em
Telarda, Rossas;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 57. Registo n.º 5.698, de 8 de novembro do ano findo, de Diana Isabel Pinho Neves, residente em
Fráguas, Urrô; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 58. Registo n.º 4.936, de 27 de setembro do ano findo, de Ana Maria Martins Duarte, residente em
Paços, Moldes; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 59. Registo n.º 5.600, de 3 de novembro último, de Patrícia Alexandra Martins de Pinho, residente
em Paços, Moldes; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 60. Registo n.º 5.944, de 20 de novembro último, de Ana Lúcia Pinto Ferreira, residente em
Moutas, Urrô; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 61. Registo n.º 6.093, de 27 de novembro do ano findo, de Eva Maria Brandão Ferreira, residente
no lugar e freguesia do Burgo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 62. Registo n.º 5.464, 26 de outubro último, de Susana Micaela Alves dos Santos, residente em
Chã, S. Miguel do Mato; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ 63. Registo n.º 6.221, de 30 de novembro último, Victor Georges Tavares Fernandes, residente
em Santa Maria do Monte, Santa Eulália; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 64. Registo n.º 5.389, de 23 de outubro último, de Vítor Manuel Sousa Fernandes, residente em
Provisende de Cima, Rossas; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 65. Registo n.º 4.543, de 8 de setembro do ano findo, de Joana Francisca Marques Duarte,
residente em Saril, Rossas; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 66. Registo n.º 6.090, de 27 de novembro último, de Luciana Magalhães Figueiredo, residente em
Covela, S. Miguel do Mato; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 67. Registo n.º 5.919, de 20 de novembro último, de Daniel Brandão da Silva, residente em Vinha
do Souto, Várzea; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 68. Registo n.º 5.390, de 23 de outubro do ano findo, de Maria Celeste de Pinho Alves, residente
em Romariz, Bloco A, 1.º Dt.º, freguesia do Burgo; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 69. Registo n.º 5.945, de 20 de novembro último, de Sandra Cristina Carvalho Ferreira, residente
na Rua Olival da Granja, 10, nesta vila; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 70. Registo n.º 5.835, de 15 de novembro último, de Ana Catarina Brandão Moreira, residente em
Vinha do Souto, Várzea; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 71. Registo n.º 5.678, de 8 de novembro do ano findo, de Ana Margarida Pinto Oliveira, residente
em Parada, Santa Eulália;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 72. Registo n.º 6.047, de 23 de novembro último, Sara de Pinho Martins, residente em Nabais,
Escariz; ------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 73. Registo n.º 6.049, de 23 de novembro último, de Inês de Pinho Martins, residente em Nabais,
Escariz; ------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 74. Registo n.º 6.217, de 30 de novembro último, de Andreia Isabel de Pinho Martins, residente
em Nabais, Escariz. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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 o candidato não cumprir o disposto na
alínea a), n.º 1, art.º 2.º do aludido regulamento, uma vez que não reside há mais de três anos no concelho; ----------------------- 2. Indeferir os pedidos dos requerentes identificados nos números 2 a 6 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 referido regulamento; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ 3. Indeferir os pedidos dos requerentes identificados nos números 7 a 9, 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 10 a 23, 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: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- De €800,00 (oitocentos euros) aos candidatos identificados nos números 24 e 25; -------------------------------------- De €750,00 (setecentos e cinquenta euros) aos candidatos identificados nos números 26 a 28; --------------------- De €700,00 (setecentos euros), aos candidatos identificados nos números 29 a 35; ------------------------------------- De €650,00 (seiscentos e cinquenta euros) aos candidatos identificados nos números 36 a 38;---------------------- De €600 (seiscentos euros) aos candidatos identificados nos números 39 a 41; ------------------------------------------ De €550,00 (quinhentos e cinquenta euros) aos candidatos identificados nos números 42 a 45; --------------------- De €500,00 (quinhentos euros) aos candidatos identificado nos números 46 a 51; --------------------------------------- De €450,00 (quatrocentos e cinquenta euros) aos candidatos identificados nos números 52 a 54; ------------------ De €400,00 (quatrocentos euros) aos candidatos identificados nos números 55 a 62; ----------------------------------- De 350,00 (trezentos e cinquenta euros) aos candidatos identificados nos números 63 e 64; ------------------------- De 300,00 (trezentos euros) aos candidatos identificados nos números 65 a 74; ----------------------------------------- 10. AÇÃO SOCIAL/PRESTAÇÕES DE NATUREZA SOCIAL – CONCESSÃO:------------------------------------------ Foram presentes à consideração da Câmara os seguintes pedidos de concessão de prestações
de natureza social: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 740, de 6 de fevereiro findo, de José de Jesus Ferreira, residente em Corujeira,
Tropeço, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a colocação de gradeamento nas escadas
e varanda da sua habitação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 458, de 24 de janeiro último, de Irene Rosa de Oliveira, residente em Mosteirô, S.
Miguel do Mato, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de materiais de
construção; --- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 981, de 19 de fevereiro findo, de Jerónima Correia de Pinho, residente em Várzeas,
Alvarenga, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a construção de casa de banho na sua
habitação; ---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 1.002, de 20 de fevereiro último, de Fernanda de Pinho Vieira, residente em Nogueiró,
Urrô, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a reconstrução da sua habitação; -----------------
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------------------ Registo n.º 6.456, de 13 de dezembro do ano findo, de Manuel Duarte Paiva, residente em Vala,
Tropeço, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a remodelação da sua habitação e com a
aquisição de equipamento doméstico; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 979, de 19 de fevereiro último, de Eliana Marisa Mesquita Dias, residente em Meal,
Várzea, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de equipamentos domésticos; ------------------- Registo n.º 6.750, de 28 de dezembro do ano findo, de Diana Marisa Soares Neves, residente em
Baixo, Canelas, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de eletrodomésticos; --------------------- Registo n.º 1.035, de 21 de fevereiro findo, de António Monteiro dos Santos, residente em Vila
Coval, Rossas, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a colocação de prótese dentária; ---------------------- Registo n.º 6.549, de 18 de dezembro do ano findo, de Rosa Maria da Silva Jesus, residente em
Vila Nova, Alvarenga, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com os transportes escolares do
seu educando Guilherme. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 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. ---- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11. URBANIZAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO DAS MARGENS DO RIO GONDIM ENTRE VILA BOA
E ALHAVAITE – ALTERAÇÃO DO PROJETO: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara uma informação da DPO a dar conta que a empresa
adjudicatária da empreitada em epígrafe – Construções Carlos Pinho, Ld.ª – “veio propor uma alteração da
espessura das camadas do pavimento do percurso pedonal de 13/15 cm, aumentando a espessura de base em
tout-venant com a consequente redução da espessura do saibro”. ------------------------------------------------------------------------------- Face àquela informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
autorizar a alteração proposta, desde que a adjudicatária aceite reduzir o valor da obra em €11.392,00 (onze mil
trezentos e noventa e dois euros), resultante da aplicação do critério da proporcionalidade face à natureza dos
materiais e à espessura das camadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12. URBANIZAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO DAS MARGENS DO RIO GONDIM ENTRE VILA BOA
E ALHAVAITE – BETÃO ARMADO DA CASA DAS MÁQUINAS: ------------------------------------------------------------------------------ Foi presente uma informação da DPO a dar conta da necessidade de proceder à execução de
trabalhos não previstos no mapa de trabalhos contratual, que se referem ao betão armado da casa das
máquinas, trabalhos esses no valor de €5.414,46 (cinco mil quatrocentos e catorze euros e quarenta e seis
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cêntimos), cabendo ao Município suportar apenas metade daquele valor, nos termos do disposto no art.º 61.º do
CCP, já que a omissão era detetável na fase anterior à apresentação de propostas. ------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com a abstenção da Vereadora
senhora Sandra Melo, autorizar a realização dos trabalhos não previstos e ordenar a sua execução, nos termos
e condições do que vem informado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13. URBANIZAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO DAS MARGENS DO RIO GONDIM ENTRE VILA BOA
E ALHAVAITE – REDE DE REGA: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara uma informação da DPO a dar conta que na empreitada
em epígrafe se mostra necessária a execução de trabalhos a mais, uns correspondentes a erros e omissões, no
valor total de €4.673,70 (quatro mil seiscentos e setenta e três euros e setenta cêntimos), do qual apenas
metade é da responsabilidade do Município por corresponderem a trabalhos detetáveis na fase do concurso, e
outros correspondentes a erros e omissões não detetáveis na fase do concurso, no valor de €5.024,70 (cinco
mil e vinte e quatro euros e setenta cêntimos).--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mais informam aqueles serviços que se torna desnecessária a execução de trabalhos no valor de
€5.535,00 (cinco mil quinhentos e trinta e cinco euros). --------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com a abstenção da Vereadora
senhora Sandra Melo, autorizar a realização dos trabalhos a mais e a supressão dos considerados
desnecessários, ordenando a sua execução e não execução, respetivamente, nos termos do que é informado. ------------------- 14. URBANIZAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA ZONA POENTE DA VILA DE
AROUCA – ADJUDICAÇÃO:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foram presentes à consideração da Câmara as propostas concorrentes ao concurso público para
adjudicação da empreitada em epígrafe, acompanhadas do relatório do júri que procedeu à sua análise.---------------------------- Face às conclusões do júri referido, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria,
com a abstenção do Vereador senhor Fernando Mendes e com os votos contra dos Vereadores senhores Vítor
Carvalho e Sandra Melo, adjudicar os trabalhos à concorrente Moreira Pinto, Ld.ª, pelo valor proposto de
€2.389.796,53 (dois milhões trezentos e oitenta e nove mil setecentos e noventa e seis euros e cinquenta e três
cêntimos). ---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Vereador senhor Fernando Mendes apresentou a seguinte declaração de voto: --------------------------------------- “Eu, Fernando Mendes, Abstenho-me tendo por base que embora entenda importante a
intervenção, tanto mais que tenho reclamado há mais de dez anos uma intervenção na Praça D. Sancho I com
ligação à avenida 25 de Abril; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ No entanto, entendo que existem outras prioridades onde ainda não foram realizadas obras tão
necessárias, como por exemplo a ligação de S. Pedro a S. Domingos; no interior de Vila Nova; Ligação de
Cancelo a Pinheiro, entre outras…” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Vereador senhor Vítor Carvalho apresentou a seguinte declaração de voto: -------------------------------------------- “Eu, Vítor Carvalho, voto contra: É importante que, sempre se façam intervenções e neste caso
em apreço ainda muito mais, pois trata-se de uma intervenção de valores avultados, se tenha em linha de conta
perspetivas e uma visão de longo prazo, portanto sem hipotecar recursos nomeadamente financeiros.------------------------------- Esta obra vai ser feita, destruindo uma intervenção feita (com fundos comunitários) ainda há
poucos anos; Os recursos são finitos, limitados pelo que deverão ser otimizados e canalizados para as
verdadeiras necessidades e prioridades.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Faça-se uma análise profunda numa perspetiva de um investimento estruturante e a longo prazo,
tendo por base alguns considerandos: onde está localizado o centro de coordenação de transportes, o centro de
saúde, as piscinas municipais, e os acessos e os lugares circundantes á vila de Arouca…? Com esta obra
vamos ficar com uma via circular à vila de Arouca? Gostamos tanto de floresta, e vamos deitar abaixo árvores
que já cresceram e agora adquirir outras, e esperar que elas cresçam…? Ou, vamos mais uma vez remediar,
gastando recursos que se “julgam” que não são nossos?!...” -------------------------------------------------------------------------------------- A Vereadora senhora Sandra Melo apresentou a declaração de voto seguinte:-------------------------------------------- “Voto contra pois a empresa ‘Moreira Pinto, Ld.ª’ tem apresentado pedidos sucessivos de
prorrogação de prazo relativo a obras simples.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Perante este registo, alerto para o potencial de desvio que ocorrerá com a adjudicação de uma
obra de valor 2 389 796,53 EUR a uma empresa com dificuldade demonstrada em cumprir prazos.” ---------------------------------- 15. URBANIZAÇÃO/ARRANJO URBANÍSTICO DO ENTRONCAMENTO AO LARGO DA FEIRA
- BENEFICIAÇÃO DA ER 225, 3.ª FASE - PRORROGAÇÃO DE PRAZO: ------------------------------------------------------------------- Foi presente a carta registada sob o número 991, em 19 de fevereiro último, de Moreira Pinto,
Ld.ª, adjudicatária da empreitada em epígrafe, a solicitar a prorrogação do prazo para a conclusão dos
trabalhos. ---- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face à informação da DPO, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com os
votos contra dos Vereadores senhores Vítor Carvalho e Sandra Melo, prorrogar o prazo, a título gracioso, até ao
dia 19 do corrente mês de Março.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16. LICENCIAMENTO DE OBRAS/RAIMUNDO GOMES OLIVEIRA, (BOUÇA, MANSORES): ---------------------- Foi presente à consideração da Câmara o processo de obras número 119/2017, de Raimundo
Gomes Oliveira, residente em Bouça, Mansores, acompanhado do requerimento registado sob o número
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1.637/DAU, em 31 de outubro do ano findo, a solicitar o licenciamento com vista a legalizar a operação
urbanística executada na habitação sita no referido lugar. ------------------------------------------------------------------------------------------ Face à informação da DAU, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
indeferir o pedido, nos termos do disposto na alínea a), n.º 1, art.º 24.º, do Decreto-Lei número 555/99, de 16 de
Dezembro, na atual redação, uma vez que a intervenção foi realizada em terreno inserido na Reserva Agrícola
Nacional sem que se tenha obtido o parecer prévio favorável da Entidade Regional respetiva, exigível nos
termos do disposto no n.º 1, art.º 23.º do Decreto-Lei número 73/2009, de 31 de Março. -------------------------------------------------- 17.

LICENCIAMENTO

DE

OBRAS/TALENTHARMONIA,

COMPRA

E

VENDA

DE

PROPRIEDADES, LD.ª (BALAÍDO, FERMEDO): ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o processo de obras número 13/2017, de Talentharmonia, Compra e Venda de
Propriedades, Ld.ª, com sede na Avenida Casal Ribeiro, n.º 50, 6.º, Freguesia de Arroios, Município de Lisboa,
acompanhado do requerimento registado sob o número 1.148/DAU, em 2 de Agosto do ano findo, a solicitar
informação prévia acerca da viabilidade de ampliar o edifício de habitação e respetivos anexos sitos no lugar de
Balaído, freguesia de Fermedo, de modo a serem constituídas três habitações. ------------------------------------------------------------- Sobre o pedido a DAU informa, no essencial, que:--------------------------------------------------------------------------------- O terreno objeto da pretensão não confina com a estrada municipal nem dispõe de acesso
adequado à mesma a distância inferior a 50 metros, não conferindo os caminhos que lhe dão acesso a
capacidade edificatória definida no n.º 2, art.º 21.º, da 1.ª alteração do PDM, pelo que a pretensão viola o
disposto nos números 2 e 3 do mesmo artigo; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- O terreno representado em planta apresenta área superior à que consta das certidões do Registo
Predial, pelo que a requerente não faz prova da legitimidade da totalidade do terreno; ---------------------------------------------------- Com a ampliação pretendida o edifício passaria a ser constituído por três pisos acima do solo,
violando o disposto na alínea b), n.º 2, art.º 44.º, do regulamento do PDM; -------------------------------------------------------------------- A proposta prevê a criação de três habitações distintas no mesmo terreno, o que impõe a divisão
material do prédio através da constituição de três lotes, nos termos definidos na alínea j), art.º 2.º, do DecretoLei número 555/99, de 16 de Dezembro, na atual redação; ---------------------------------------------------------------------------------------- Parte da piscina e do solário previstos seriam implantados em solo integrado na Reserva
Ecológica Nacional, em violação do disposto na alínea b), n.º 1, art.º 20.º, do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de
Agosto. -------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face àquela informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
mandar informar desfavoravelmente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18. LICENCIAMENTO DE OBRAS/CARLOS ALBERTO PAIVA CAMPOS, (LEIRA, ESCARIZ): --
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------------------ Foi presente à consideração da Câmara o processo de obras número 14/2017, de Carlos Alberto
Paiva Campos, residente em Cabeçais, Fermedo, acompanhado do requerimento registado sob o número
4.809, de 20 de Setembro do ano findo, a solicitar a isenção do pagamento das taxas devidas pelo
licenciamento da construção de habitação e muros. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Face às informações da DUA e da DDS, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por
unanimidade, indeferir o pedido por não ter sido efetuado previamente ao pagamento das taxas, não reunindo,
por isso, os pressupostos de que depende o seu atendimento. ----------------------------------------------------------------------------------- 19. LICENCIAMENTO DE OBRAS/MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES SANTOS BELÉM, (AV.
REINALDO NORONHA, AROUCA): ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o processo de obras número 104/2013, de Maria da Conceição Gomes Santos
Belém, residente na Alameda D. Domingos de Pinho Brandão, nesta vila, acompanhado da informação da DAU
a dar conta que não foram apresentados, dentro do prazo legalmente fixado, os projetos das especialidades
relativos à construção da habitação que a requerente pretende levar a efeito na Avenida Reinaldo Noronha,
também nesta vila, pelo que, nos termos do n.º 6, art.º 20.º, do Decreto-Lei número 555/99, de 16 de dezembro,
na atual redação, deve ser declarada a caducidade do ato que aprovou o projeto de arquitetura a que se refere
aquele processo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Aquando da apresentação deste assunto a senhora Presidente informou o executivo que nele tem
interesse um seu familiar, pelo que deve ser declarada impedida de participar na sua discussão e votação. ------------------------ Declarado o impedimento, assumiu a direção dos trabalhos o senhor Vice-Presidente, Vereador
António Tavares, nos termos do n.º 3, art.º 57.º, da Lei número 169/99, de 18 de Setembro. --------------------------------------------- Face àquela informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, sem
a presença da senhora Presidente, declarar a caducidade do referido ato. -------------------------------------------------------------------- 20. DIVERSOS/CONCESSÃO DE APOIOS AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL,
RECREATIVO E DESPORTIVO – COMISSÃO DE ANÁLISE: ------------------------------------------------------------------------------------ Tendo em vista a 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 em vigor, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, constituir
uma comissão integrada pela senhora Presidente da Câmara, pela Vereadora senhora Fernanda Oliveira e pela
Vereadora senhora Sandra Melo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21. DIVERSOS/INTERFACE LOGÍSTICO DO PARQUE DE NEGÓCIOS DE ESCARIZ TRABALHOS A MENOS: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ Foi presente à consideração da Câmara uma informação da DPO a dar conta que na empreitada
em epígrafe se torna desnecessária a execução de trabalhos no valor de €6.001,62 seis mil e um euros e
sessenta e dois cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face àquela informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
autorizar a supressão daqueles trabalhos e ordenar a sua execução. --------------------------------------------------------------------------- 22. DIVERSOS/PERCURSO PEDONAL E CICLÁVEL DO VALE DE AROUCA - AQUISIÇÃO DE
TERRENOS:- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pela senhora Presidente foram presentes as seguintes propostas: ----------------------------------------------------------- 1. “A Sr.ª Júlia Maria Pereira da Silva Brito, contribuinte n° 211 213 071, viúva, dispõe-se a
vender, com destino à construção da ciclovia do vale de Arouca, pelo preço global de 5.839,24€, uma parcela
de terreno com a área de 1.154 m², a confrontar de norte com Município de Arouca e rio, nascente e sul com rio
e do poente com Município de Arouca e Carlos Manuel dos Santos Almeida Sousa, a destacar do prédio rústico,
sito no Alto de Alhavaite, da União das freguesias de Arouca e Burgo e concelho de Arouca, inscrito na matriz
predial sob o n° 2944 e descrito na Conservatória de Registo Predial sob o n° 582, devidamente identificada
com o número 12 na planta em anexo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nestes termos, proponho a aquisição do terreno por parte da Câmara Municipal.” --------------------------------------- 2. “A Sr.ª Angelina Júlia da Costa Gomes, solteira, contribuinte n° 112 619 019, o Sr. António
Manuel da Costa Gomes, contribuinte n.º 159 596 270 com a necessária autorização da sua esposa, Ana Maria
Maia Cardoso, o Sr. José Maria da Costa Gomes, solteiro, contribuinte n.º 141 133 449, a Sr.ª Álea Lúcia da
Costa Gomes, divorciada, contribuinte n° 155 953 036 e o Sr. Paulo Lúcio Costa Gomes, contribuinte n° 187
507 996, com a necessária autorização da sua esposa Isabel Maria Fernandes Vaz Saleiro, na qualidade de
herdeiros da herança deixada por óbito de Inês Assunção Costa, dispõem-se a ceder uma parcela de terreno
com a área de 171 m², a confrontar do norte com caminho, do sul e nascente com rio, do poente com estrada, a
destacar do prédio rústico sito no Campo da Cancela, da união das freguesias de Arouca e Burgo, concelho de
Arouca, omisso na Conservatória de Registo Predial e inscrito na matriz sob o art.º 2925, com o valor de
1.138,38€, necessária para a construção da ciclovia do vale de Arouca, devidamente identificada a verde e com
o n.º 3 na planta em anexo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Em contrapartida, a Câmara Municipal compromete-se a garantir o acesso dos proprietários aos
seus prédios que atualmente aí acedem pela parcela agora cedida ao Município, a garantir a levada aí existente
com dois acessos de água, um no início e outro no fim do rego, a colocar dois portões em rede ovelheira e
madeira nos locais indicados pelos proprietários, a vedar o terreno na parte que fica a confrontar com a ciclovia
em rede ovelheira e madeira assente numa viga - cinta e a altear o muro existente nesse mesmo prédio em
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cerca de 20 cm, na parte que confina com a E. M. que liga Cruz das Eiras a Sub-Ribes, trabalhos esses a que
atribui um valor igual ao da parcela cedida. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nestes termos, proponho a aceitação do acordo em causa por parte da Câmara Municipal.” -------------------------- 3. “O Sr. Manuel de Brito Santos, contribuinte n.º 135 151 570, com a necessária autorização de
sua esposa, Sr.ª Elza Maria Fernandes Sanches; o Sr. Henrique Alexandre de Oliveira Fernandes, contribuinte
n.º 147 173 990, viúvo, o Sr. João de Brito de Oliveira Fernandes, contribuinte n.º 226 804 631, com a
necessária autorização de sua esposa, Ana Margarida Maia Cunha Oliveira, a Sr.ª Ana Brito de Oliveira
Fernandes, solteira, contribuinte n.º 228 314 038, os três últimos na qualidade de herdeiros da herança deixada
por óbito de Maria angelina Brito dos Santos; o Sr. Alberto Manuel de Magalhães Brito, contribuinte n.º 150 772
440, com a necessária autorização da sua esposa, Maria Filomena Marques Queirós Machado de Magalhães
Brito e a Sr.ª Maria Angelina de Magalhães Brito, contribuinte n.º 115 568 220, com a necessária autorização do
seu marido, Carlos Alberto da Silva e Sousa, na qualidade de herdeiros da herança deixada por óbito de Alberto
de Brito Duarte; a Sr.ª Maria Amália de Sousa Brito Duarte, solteira, contribuinte n.º 196 132 797, a Sr.ª Maria
Angelina de Brito Duarte, solteira, contribuinte n.º 215 452 194, a Sr.ª Maria de Lourdes de Brito Duarte, solteira,
contribuinte n.º 215 452 356, o Sr. José Luis de Brito Duarte, contribuinte n.º 131 995 820, com a necessária
autorização de sua esposa, Maria Margarida da Silva Bastos, a Sr.ª Maria de Emília de Brito Sousa Duarte,
solteira, contribuinte n.º 151 634 025 e a Sr.ª Maria de Fátima de Sousa Brito Duarte, contribuinte n.º 192 591
819, com a necessária autorização de seu marido, Alberto Cardoso de Sousa Brito, na qualidade de herdeiros
da herança deixada por óbito de António de Brito Duarte dispõem-se a vender, na proporção das respetivas
quotas constantes da inscrição matricial, com destino à construção da ciclovia do vale de Arouca, pelo preço
global de 1.957,50€ (correspondendo 1.897,50€ ao valor do terreno e 80€ a indeminização por benfeitorias
existentes no terreno), uma parcela de terreno com a área de 750 m², a confrontar do norte com vendedores,
Fátima Maria de Sousa Castro Reimão e irmão, do nascente com estrada, do poente com Fátima Maria de
Sousa Castro Reimão e irmão e do sul com rio, a destacar do prédio rústico, sito em Lameiro do Sousa, da
união das freguesias de Arouca e Burgo, concelho de Arouca, inscrito na matriz predial sob o n.º 2948 e descrito
na Conservatória de Registo Predial sob o n.º 2612, devidamente identificada com o n.º 15 na planta em anexo.
A Câmara Municipal compromete-se a assegurar o acesso da estrada ao restante prédio dos vendedores, a
manter a levada aí existente do rio ao moinho que se encontra no prédio dos vendedores e o escoamento das
águas do moinho novamente para o rio e a vedar o prédio dos vendedores na parte confinante com a parcela a
adquirir para a ciclovia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nestes termos, proponho a aquisição do terreno por parte da Câmara Municipal.” ----------------------
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------------------ 4. “A Sr.ª Celina Margarida de Jesus Cabral Bessa, contribuinte n.º 101 200 811, com a
necessária autorização de seu marido, Sr. Joaquim Nunes Bessa; o Sr. Jerónimo de Jesus Quaresma Cabral,
contribuinte n.º 141 975 598, com a necessária autorização da sua esposa, Maria Ivone Ferreira da Conceição
Cabral, o Sr. Paulo Duarte de Jesus Quaresma dos Santos, divorciado, contribuinte n.º 176 216 472, a Sr.ª
Helena Maria de Jesus Quaresma dos Santos, solteira, contribuinte n.º 181 623 110, e o Sr. Ernesto de Jesus
Cabral, contribuinte n.º 198 950 136, juntamente com a sua esposa, Maria Margarida Soares Pinheiro, dispõemse a vender, na proporção das respetivas quotas constantes da inscrição matricial, com destino à construção da
ciclovia do vale de Arouca, pelo preço global de 6.615,48€, uma parcela de terreno com a área de 1.337 m², a
confrontar do norte com vendedores, do nascente com Luciana Emília Cabral Sousa Fontes, do poente com
Filipe Soares e rio e do sul com rio, a destacar do prédio rústico, sito no lugar da Pimenta, da união das
freguesias de Arouca e Burgo, concelho de Arouca, inscrito na matriz predial sob o n.º 2962 e descrito na
Conservatória de Registo Predial sob o n.º 27917, fls. 171 do livro B-72, devidamente identificada com o n.º 19
na planta em anexo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal compromete-se a manter a levada existente no cimo do prédio. ----------------------------------- Nestes termos, proponho a aquisição do terreno por parte da Câmara Municipal.” --------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com a abstenção do Vereador
senhor Vítor Carvalho, aprovar aquelas propostas. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 23. DIVERSOS/CI3 STARTUP – FREGUESIAS DE ESCARIZ E FERMEDO – PROTOCOLOS: -------------------- Foram presentes à consideração da Câmara as minutas dos protocolos a celebrar entre o
Município e as Freguesias de Escariz e Fermedo, tendo “por objeto o estabelecimento dos termos e condições
em que aquelas freguesias cedem instalações para o “funcionamento das atividades da incubadora do ci3 –
fase 0, enquanto decorrem todos os procedimentos relativos à concretização efetiva do Centro de Incubação e
Inovação de Arouca (ci3)”, documentos que se dão aqui como reproduzidos e a fazer parte integrante desta ata.
------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquelas minutas.----------------------- 24. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/REABILITAÇÃO DE HABITAÇÕES SOCIAIS NO
BAIRRO SOCIAL DE PADE – ALVARENGA – AUTO N.º 6: ------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o auto de medição de trabalhos número 6, relativo à
empreitada em epígrafe, no valor de €20.639,49 (vinte mil seiscentos e trinta e nove euros e quarenta e nove
cêntimos). ---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. ----------------------------- 25. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/ARRANJO URBANÍSTICO DO ENTRONCAMENTO
AO LARGO DA FEIRA - BENEFICIAÇÃO DA ER 225, 3.ª FASE – AUTO N.º 6: ------------------------------------------
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------------------ Foi presente o auto de medição de trabalhos número 6, relativo à empreitada em epígrafe, no
valor de €58.610,50 (cinquenta e oito mil seiscentos e dez euros e cinquenta cêntimos).-------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. ----------------------------- 26. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS PRIMÁRIAS DO
PLANO DOS CENTENÁRIOS PARA FINS TURÍSTICOS – AUTO N.º 2:---------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o auto de medição de trabalhos número 2, relativo à
empreitada em epígrafe, no valor de €3.185,28 (três mil cento e oitenta e cinco euros e vinte e oito cêntimos). -------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. ----------------------------- 27. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/INTERFACE LOGÍSTICO DO PARQUE DE
NEGÓCIOS DE ESCARIZ – AUTO N.º 10: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o auto de medição de trabalhos número 10, relativo à
empreitada em epígrafe, no valor de €9.160,88 (nove mil cento e sessenta euros e oitenta e oito cêntimos).------------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. ----------------------------- III — INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: -------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Manuel António Pinho, residente nesta vila, pediu a palavra para:------------------------------------------------ 1. Se referir ao modo como está a ser efetuada a fiscalização do estacionamento nas zonas
condicionadas por parcómetros, uma vez que, sendo essa fiscalização efetuada pela Guarda Nacional
Republicana e pela empresa que garante a manutenção do equipamento, um veículo estacionado de forma
irregular corre o risco de ser sancionado duas vezes pelo mesmo facto, já que a Guarda não deixa qualquer
aviso na viatura; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Alertar para a existência de sinais de trânsito em locais onde, na sua opinião não se justificam,
ao contrário de outros locais em que se mostram necessários e não os possuem, dando como exemplo do
primeiro caso o sinal de STOP colocado no entroncamento da Rua D. Manuel I com a Alameda D. Domingos de
Pinho Brandão, — onde a paragem obrigatória é desnecessária por ser um local de boa visibilidade e por só
existir trânsito num sentido na Alameda — ao contrário do que sucede no entroncamento da Rua David Maia de
Vasconcelos com a Rua do Calvário, onde importa colocar o mesmo sinal de STOP, por ser um local de
reduzida visibilidade e onde a paragem deve ser imposta. ------------------------------------------------------------------------------------------ Em sequência a senhora Presidente referiu que: ----------------------------------------------------------------------------------- 1. Tanto quanto lhe é dito, não está a acontecer a duplicação de sanções aos veículos
estacionados irregularmente uma vez que a GNR está por ora a proceder apenas à sensibilização dos
automobilistas para a necessidade de cumprirem o regulamento em vigor; ---------------------------------------------------
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------------------ 2. Vai ordenar aos serviços que analisem as situações postas e que proponham as correções que
se entendam pertinentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ APROVAÇÃO EM MINUTA: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Finalmente a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar a
presente ata em minuta, nos termos e para os efeitos do consignado nos números 3 e 4, art.º 57.º, da Lei
75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.--------------------------------------------------------------------------- Eram 16 horas e 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. -------------------------------------------------------------

