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ATA N.º 18/2018
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 21.AGOSTO.201
------------------ Aos vinte e um dias do mês de agosto 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
Maria Fernanda da Conceição Oliveira, Vítor Carlos Costa Carvalho e Sandra Maria de Brito Monteiro de Melo. ------------------ Pelas 14.30 horas a senhora Presidente declarou aberta a reunião. ---------------------------------------------------------- Faltaram os senhores António Brandão Tavares, Albino Jorge Cardoso Gonçalves e Fernando
Brandão Mendes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I — PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ---------------------------------------------------------------------------------- Nada a registar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ II — PERÍODO DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 01. ATA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara ata número 17/2018, relativa à reunião ordinária de 7 de
agosto findo. - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Achada conforme, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprová-la. ------------------ 02. JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Nada a registar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: ----------------------------------------------- Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 157, do dia de ontem, que apresenta um
saldo em disponibilidades no valor global de €5.889.241,43 (cinco milhões oitocentos e oitenta e nove mil
duzentos e quarenta e um euros e quarenta e três cêntimos), correspondente a operações orçamentais e não
orçamentais, nos valores de, respetivamente, €5.448.226,45 (cinco milhões quatrocentos e quarenta e oito mil
duzentos e vinte e seis euros e quarenta e cinco cêntimos e €441.014,98 (quatrocentos e quarenta e um mil e
catorze euros e dezoito cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/GRANDES OPÇÕES DO PLANO – 16.ª ALTERAÇÃO: ------------------------ Foi presente à consideração da Câmara a 16.ª alteração às Grandes Opções do Plano para o ano
em curso, instruída com o mapa discriminativo dos projetos/ações a alterar, da qual resulta um reforço da
dotação global definida no valor de €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), documento que se dá aqui como
reproduzido e a fazer parte integrante desta ata. -------------------------------------------------------------------------------------

Ata n.º 18/2018
Reunião de 21.08.2018
Pg. 2

------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com as abstenções dos
Vereadores senhores Vítor Carvalho e Sandra Melo, aprovar aquele documento. ----------------------------------------------------------- 05. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ORÇAMENTO – 16.ª ALTERAÇÃO: -------------------------------------------------- Foi presente a 16.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 €22.500,00 (vinte e dois
mil e quinhentos euros), documento que se dá aqui como reproduzido e a fazer parte integrante desta ata. ------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com as abstenções dos
Vereadores senhores Vítor Carvalho e Sandra Melo, aprovar o documento que antecede. ----------------------------------------------- 06. ENSINO BÁSICO/TRANSPORTE DA POPULAÇÃO ESCOLAR - ANO LETIVO 2018/2019 –
ADJUDICAÇÃO - MINUTAS DE CONTRATOS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Foram presentes à consideração da Câmara as propostas concorrentes ao concurso público para
adjudicação dos circuitos especiais de transportes escolares para o ano letivo 2018/2019, acompanhadas dos
relatórios do júri que procedeu à sua análise e das minutas dos contratos que, face ao valor da adjudicação,
terão de ser reduzidos a escrito relativos aos circuitos número sete, oito e trinta e seis, aos circuitos número
dois e vinte e dois, aos circuitos número dez e vinte e cinco, aos circuitos número doze, treze, catorze, quinze e
vinte e oito, aos circuitos número dezoito, dezanove, vinte, vinte e um e trinta e três e aos circuitos número
dezasseis, vinte e sete e trinta e um. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar as referidas minutas
e, face às conclusões do júri: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Adjudicar os circuitos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Número 1, (Mizarela – Merujal - Pólo Escolar de Rossas – Mizarela), a Manuel da Silva
Esteves, pelo valor diário proposto de €29,95 (vinte e nove euros e noventa e cinco cêntimos; ------------------------------------------ Número 2, (Olival - Forno Telheiro - Várzea - Pólo Escolar de Rossas – Olival), a Caima
Transportes, S. A., pelo valor diário proposto de €52,00 (cinquenta e dois euros); ----------------------------------------------------------- Número 7, (Serabigões - Vila Cova -Pólo Escolar Canelas – Serabigões), ao agrupamento de
empresas constituído por Rui Pedro Brandão Azevedo, Adelino Pereira Abreu e Joaquim Fernandes Barbosa,
pelo valor diário proposto de €37,90 (trinta e sete euros e noventa cêntimos); ---------------------------------------------------------------- Número 8, (Vila Viçosa - Espiunca - Pólo Escolar de Canelas - Vila Viçosa), ao agrupamento
de empresas constituído por Rui Pedro Brandão Azevedo, Adelino Pereira Abreu e Joaquim Fernandes
Barbosa, pelo valor diário proposto de €25,60 (vinte e cinco euros e sessenta cêntimos). ------------------------------------------------- Número 9, (Adafães - Santa Maria do Monte - Pólo Escolar da Boavista – Adafães), a Artur
Jorge Gomes Almeida, pelo valor diário proposto de €19,95 (dezanove euros e noventa e cinco cêntimos); --------

Ata n.º 18/2018
Reunião de 21.08.2018
Pg. 3

MUNICÍPIO DE AROUCA
Câm ar a M un ic ip al

___________________________________

------------------ Número 10, (Monte Moção - Ventuzelas - Chãos - Minhãos - Amilo - Pólo Escolar da
Boavista - Monte Moção), Agrupamento de empresas constituído por André Azevedo Transporte de
Passageiros Unipessoal, Ld.ª e Mais Além Cooperativa de Serviços, CRL, pelo valor diário proposto de €45,00
(quarenta e cinco euros); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Número 12, (Soutelo - Regada - Pólo Escolar de Chave – Soutelo), ao agrupamento de
empresas constituído por Táxis Miguel e Correia, Ld.ª e J. Damásio & Amorim, Ld.ª, pelo valor proposto de
€22,00 (vinte e dois euros); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Número 13, (Póvoa Reguenga - Provesende - Quintela - Pólo Escolar de Chave - Póvoa
Reguenga), ao agrupamento de empresas constituído por Táxis Miguel e Correia, Ld.ª e J. Damásio & Amorim,
Ld.ª, pelo valor diário proposto de €57,80 (cinquenta e sete euros e oitenta cêntimos); ---------------------------------------------------- Número 14, (Bouça - Pólo Escolar de Chave – Bouça), ao agrupamento de empresas
constituído por Táxis Miguel e Correia, Ld.ª e J. Damásio & Amorim, Ld.ª, pelo valor diário proposto de €20,00
(vinte euros); - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Número 15, (Vale Galhardo - Pólo Escolar de Chave -Vale Galhardo), ao agrupamento de
empresas constituído por Táxis Miguel e Correia, Ld.ª e J. Damásio & Amorim, Ld.ª, pelo valor diário proposto
de €22,00 (vinte e dois euros);------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Número 16, (Lázaro -Baloca - Viso - Baía - Covelas - Belece - Pólo Escolar de Fermedo –
Lázaro), a José Gonçalves Oliveira Ld.ª, pelo valor diário proposto de €79,80 (setenta e nove euros e oitenta
cêntimos); ---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Número 18, (Moinhos do Meio - Panaceira -Carvalhal - Vala - Aldeia -EB1 S. João - Moinhos
do Meio), a Táxis Feiteira Ld.ª, pelo valor diário proposto de €20,84 (vinte euros e oitenta e quatro cêntimos); -------------------- Número 19, (Paço - Arrifana - Pousadouro - Ferreiros - Vergadelas - Cimo de Vila - EB1 S.
João – Paço), a Táxis Feiteira Ld.ª, €36,84 (trinta e seis euros e oitenta e quatro cêntimos); -------------------------------------------- Número 20, (Folgosinho - Fim de Vila - Pena - Lamas - Regueiras - Fojo - Santa Barbara EB1 S. João – Folgosinho), a Táxis Feiteira Lda., pelo valor proposto de €39,85 (trinta e nove euros e oitenta e
cinco cêntimos);------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Número 21, (Póvoa - Fontão - EB1 S. João – Póvoa), a Táxis Feiteira Ld.ª., pelo valor diário
proposto de €17,95 (dezassete euros e noventa e cinco cêntimos); ----------------------------------------------------------------------------- Número 22, (EB1 S. João - Pólo Escolar do Burgo - Pólo Escolar da Boavista - EB1 de S.
João), a Caima Transportes SA, pelo valor diário proposto de €89,00 (oitenta e nove euros); ------------------------------------------- Número 24, (Avitureira Mansores - EB1 Serra de Vila – Avitureira), a Carlos Alberto Leite
Araújo, pelo valor diário de €17,50 (dezassete euros e cinquenta cêntimos); ------------------------------------------------
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------------------ Número 25, (Chãos - Fundo do Arreçaio - ESA – Chãos), ao agrupamento de empresas
constituído por André Azevedo Transporte de Passageiros Unipessoal, Ld.ª e Mais Além Cooperativa de
Serviços, CRL, pelo valor diário proposto de €20,00 (vinte euros); ------------------------------------------------------------------------------- Número 27, (Juntas - EBS de Escariz – Juntas), a José Gonçalves Oliveira Ld.ª, pelo valor
diário proposto de €25,00 (vinte e cinco euros); -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Número 28, (Chãs - Paradela – EBS de Escariz – Chãs), ao agrupamento de empresas
constituído por Táxis Miguel e Correia, Ld.ª e J. Damásio & Amorim, Ld.ª, pelo valor diário proposto de €32,70
(trinta e dois euros e setenta cêntimos); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Número 30, (Silveiras - Telhe - ESA – Silveiras), a Artur Jorge Gomes Almeida, pelo valor diário
proposto de €33,00 (trinta e três euros);------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Número 31, (Carvalhal Redondo – Covalquente – Fundo Lugar Vila Chã – EBS Escariz –
Carvalhal Redondo), a José Gonçalves Oliveira, Ld.ª, pelo valor diário proposto de €61,80 (sessenta e um
euros e oitenta cêntimos); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Número 32, (Mealha - ESA – Mealha), a Carlos Almeida Brandão, pelo valor diário proposto de
€38,00 (trinta e oito euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Número 33, (Folgosinho - S. João (Paragem CP) – Folgosinho), a Táxis Feiteira Ld.ª, pelo valor
diário proposto de €19,95 (dezanove euros e noventa e cinco cêntimos); ---------------------------------------------------------------------- Número 34, (Arouca - Pólo Escolar da Boavista – Arouca), a Carlos Almeida Brandão, pelo
valor diário de €14,00 (catorze euros); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Número 35, (Chão de Espinho - ESA - Chão de Espinho), a Manuel da Silva Esteves, pelo valor
diário proposto de €19,95 (dezanove euros e noventa e cinco cêntimos); ---------------------------------------------------------------------- Número 36, (Canelas (Paragem CP) - Vila Cova - Espiunca (regressos)), a Rui Pedro Brandão
Azevedo, Adelino Pereira Abreu e Joaquim Fernandes Barbosa, pelo valor diário proposto de 31,90 (trinta e um
euros e noventa cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Não adjudicar os circuitos número 3 (Lourosa de Matos - Souto Redondo - Póvoa
Reguenga - Provesende - Pólo Escolar Rossas - Lourosa de Matos), 4 (Covêlo de Paivó - Telhe- EB1
Ponte de Telhe - Covêlo de Paivó), 5 (Cela - EBl Ponte de Telhe – Cela), 6 (Mealha - Vilarinho - Pólo
Escolar Canelas – Mealha), 11 (Fuste – EB1 Paços (Moldes) – Fuste), 17 (Carvalhal Redondo - Mosteirô Pólo Escolar Fermedo - Carvalhal Redondo), 23 (Lourosa de Campos - Figueiredo - Polo Escolar do
Burgo - Lourosa de Campos), 26 (Serabigões - Vila Cova (Paragem CP)- Serabigões), 29 (Lázaro - Baloca
-Viso - Baía - Covelas - EBS de Escariz- Lázaro), 37 (Arouca - Fuste – Paços) e 38 (Arouca - Celado -
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Telhe - Ponte de Telhe - Rio de Frades - Covêlo de Paivó), uma vez que não foram objeto de qualquer
proposta, não tendo por isso o concurso, na parte que lhes respeita, qualquer efeito útil. ------------------------------------------------- 07. CULTURA/AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA OFERTA: --------------------------------------------------------------------- Pela DDS foi seguidamente a seguinte proposta: ---------------------------------------------------------------------------------- “Sra. Vereadora da Cultura, Prof. Fernanda Oliveira------------------------------------------------------------------------------- No seguimento da proposta de Fátima Silva, para aquisição do livro “Os teus olhos” de que é
autora e editora e de acordo com o despacho da Sra. Presidente da Câmara Municipal, Dra. Margarida Belém,
sou pelo presente a propor que a Câmara Municipal adquira 10 livros “Os teus olhos” pelo preço unitário de 14€
com isento de IVA, contra recibo de prestação de bens e serviços, à autora Maria de Fátima Silva, Rua A da
Quinta da Raposeira 252 A, 2825–898 Trafaria, com o NIF 122 221 311, num total de 140€ (isento de iva), +
portes de envio, para oferta às Bibliotecas Escolares de 2.º, 3.º CEB e do Ensino Secundário de Arouca e de
Escariz.-------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Este livro foi escrito por Fátima Silva que sofreu um AVC, e que vem partilhar as dificuldades por
que passou durante a sua recuperação, de forma a poder ajudar aqueles que infelizmente passam por essa
doença. Teve ajuda das associações a seguir discriminadas e que estão intimamente ligadas a esta
problemática: Portugal AVC, Associação Portuguesa de Fisioterapeutas, Associação Portuguesa de Terapia
Ocupacional e ainda Instituto Politécnico de Setúbal, que lhes reverterá 4€ por exemplar.”----------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta. ----------------------- 08. DESPORTO E TEMPOS LIVRES/VALORIZAÇÃO DA ZONA DESPORTIVA DE AROUCA –
CANDIDATURA AO PROGRAMA BEM – BENEFICIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS:------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o processo de candidatura ao Programa BEM –
Beneficiação de Equipamentos Municipais, apresentada à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Norte, tendo em vista a obtenção de financiamento para a realização de trabalhos de valorização
da zona desportiva de Arouca. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela candidatura. ------------------- 09. DESPORTO E TEMPOS LIVRES/CONSTRUÇÃO DA ZONA DESPORTIVA – MINUTA DO
CONTRATO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a minuta do contrato relativo à adjudicação da
empreitada em epígrafe.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela minuta.-------------------------- 10. HABITAÇÃO/REABILITAÇÃO DE HABITAÇÕES SOCIAIS NO BAIRRO SOCIAL DE PADE
- ALVARENGA - PRORROGAÇÃO DE PRAZO: ------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ Foi presente à consideração da Câmara a carta registada sob o número 4.652, em 8 de agosto
corrente, de Binómio Elevado Técnicas de Engenharia e Construção, Ld.ª, adjudicatária da empreitada em
epígrafe, a solicitar a prorrogação graciosa do prazo para conclusão dos trabalhos até 31 de outubro próximo. -------------------- Face à informação da DPO, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
conceder a prorrogação do prazo apenas até ao dia 15 do referido mês de outubro. ------------------------------------------------------- 11. DIVERSOS/LOTEAMENTO DE VILA PAVÃO – VENDA DE LOTES: -------------------------------------------------- Foram presentes à consideração da Câmara as cartas registadas sob os números 4.555 e 4.556,
no dia 2 do mês em curso, de Jacinto João Pinho de Almeida e Ramiro Fernandes Almeida, a manifestar
interesse na aquisição dos lotes A1 e A3 do loteamento de Vila Pavão. ------------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, abrir o procedimento para
alienação daqueles lotes, fixando o seu preço base em €30,00 por metro quadrado. ------------------------------------------------------- 12. DIVERSOS/COMISSÕES DE VISTORIA PREVISTAS NO RJUE – ALTERAÇÃO: --------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a proposta de alteração da comissão de vistorias
constituída por deliberação tomada na reunião de 16 de janeiro último, para efeitos de concessão da
autorização de utilização prevista no Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, no sentido de que fique a
ser integrada por: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Efetivos: Eliane Marques Amaral, Maria da Glória Rodriguez Tavares e Emídio Gonçalves da
Conceição Tavares. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Suplentes: Ana Maria de Almeida Duarte Serra e Moura e Maria Isabel Mendes dos Santos. ------------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta. ----------------------- 13. DIVERSOS/CONTRATAÇÃO DE SEGUROS EM DIVERSOS RAMOS – ADJUDICAÇÃO –
MINUTA DO CONTRATO: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foram presentes à consideração da Câmara as propostas concorrentes ao concurso público com
publicidade internacional que foi aberto tendo em vista a contratação de seguros em diversos ramos,
acompanhadas dos relatórios do júri que procedeu à respetiva análise e da minuta do contrato correspondente. ------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar a referida minuta e,
face às conclusões daquele júri, adjudicar a contratação dos seguros, pelo um período de um ano renovável até
ao limite de três, à concorrente SABSEG – Corretor de Seguros, S. A., pelo preço anual estimado de
€88.770,39 (oitenta e oito mil setecentos e setenta euros e trinta e nove cêntimos). -------------------------------------------------------- 14. DIVERSOS/AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE EM
REGIME DE MERCADO DE PREÇOS LIVRES – ADJUDICAÇÃO – MINUTA DO CONTRATO: ---------------------
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------------------ Foram presentes à consideração da Câmara as propostas concorrentes ao concurso público com
publicidade internacional que foi aberto para aquisição de serviços de fornecimento de eletricidade em regime
de mercado de preços livres, acompanhadas dos relatórios do júri que procedeu à sua análise e da minuta do
contrato correspondente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar a referida minuta e,
face às conclusões daquele júri, adjudicar o fornecimento, por um período de dois anos, à Endesa Energia, S.
A. – Sucursal Portugal, pelo valor estimado de €1.676.612,08 (um milhão seiscentos e setenta e seis mil
seiscentos e doze euros e oito cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15. DIVERSOS/PROPOSTA DE REGIME ESPECIAL DE ORDENAMENTO DE TRÁFEGO –
FEIRA DAS COLHEITAS 2018: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pela senhora Presidente foi presente a seguinte proposta: ---------------------------------------------------------------------- «No âmbito da organização da 74ª edição da Feira das Colheitas, da responsabilidade da Câmara
Municipal, torna-se imperioso instituir medidas complementares tendentes a disciplinar o ordenamento do
trânsito adequando-o às necessidades que a natureza do evento implica.--------------------------------------------------------------------- Nos termos do disposto no artigo 9º do Decreto-Lei nº 114/1994, de 3 de maio, com as alterações
subsequentes, diploma que aprova o Código da Estrada, a utilização de vias públicas para a realização de
atividades de caráter desportivo, festivos ou outros que possa afetar o trânsito normal, é da competência da
Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Por outro lado, de acordo com o previsto na alínea b) do nº 2 do artigo 8º da Postura Municipal de
ordenamento de tráfego em vigor na Vila de Arouca, compete à Câmara Municipal estabelecer regimes
especiais de ordenamento de tráfego a aplicar na ocorrência de eventos, identificando as alterações a instituir. ------------------- Assim, propõe-se que, no período compreendido entre 10 de setembro a 6 de outubro de 2018, o
trânsito na Vila de Arouca fique sujeito ao seguinte regime especial: ---------------------------------------------------------------------------- 1. Av. 25 de Abril (Entre a Rotunda e a Praça do Município) ------------------------------------------------------------------- a) Estacionamento proibido --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- De 17 de setembro a 3 de outubro------------------------------------------------------------------------------------------------------ b) Trânsito condicionado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ De 17 a 20 de setembro - das 08h às 20h -------------------------------------------------------------------------------------------- De 1 a 2 de outubro - das 08h às 20h-------------------------------------------------------------------------------------------------- c) Trânsito proibido -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dia 27 de setembro - das 14h às 24h -------------------------------------------------------------------------------------------------- Dia 28 de setembro - das 14h às 24 h --------------------------------------------------------------------------------
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------------------ Dia 29 de setembro - das 09h às 24h -------------------------------------------------------------------------------------------------- Dia 30 de setembro - das 00h à 01h e das 09h às 24h ---------------------------------------------------------------------------- Dia 1 de outubro - das 00h à 01h -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Rua de Santo António ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a) Trânsito proibido -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dia 27 de setembro - das 15h às 24 h ------------------------------------------------------------------------------------------------- Dia 28 de setembro - das 16h às 24 h ------------------------------------------------------------------------------------------------- Dia 29 de setembro - das 10h às 24 h ------------------------------------------------------------------------------------------------- Dia 30 de setembro - das 00h à 01 h e das 09h às 24h --------------------------------------------------------------------------- 3. Rua 1º de Maio --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a) Inversão de sentido ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- De 27 a 30 de setembro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Praça Brandão de Vasconcelos e Rua Alfredo Vaz Pinto ----------------------------------------------------------------- a) Trânsito proibido -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dia 27 de setembro - das 14h às 24h
------------------ Dia 28 de setembro - das 14h às 24 h ------------------------------------------------------------------------------------------------- Dia 29 de setembro - das 09h às 24h -------------------------------------------------------------------------------------------------- Dia 30 de setembro - das 00h à 01h e das 09h às 24h ---------------------------------------------------------------------------- Dia 1 de outubro - das 00h à 01h -------------------------------------------------------------------------------------------------------- b) Trânsito condicionado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dias 19 a 21 de setembro - das 08h às 20h ------------------------------------------------------------------------------------------ Dias 1 e 3 de outubro - das 08h às 20h ------------------------------------------------------------------------------------------------ 5. Alameda D. Domingos de Pinho Brandão -------------------------------------------------------------------------------------- a) Estacionamento proibido --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- De 24 de setembro a 1 de outubro ------------------------------------------------------------------------------------------------------ b) Trânsito condicionado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- De 24 a 26 de setembro e de 1 a 2 de outubro -------------------------------------------------------------------------------------- c) Trânsito proibido -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dia 27 de setembro - das 15h às 24 h ------------------------------------------------------------------------------------------------- Dia 28 de setembro - das 16h às 24 h ------------------------------------------------------------------------------------------------- Dia 29 de setembro - das 10h às 24 h ------------------------------------------------------------------------------------------------- Dia 30 de setembro - das 00h à 01 h e das 09h às 24h ----------------------------------------------------------
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------------------ 6. Rua Abel Botelho (Entre Alameda e a continuidade da Rua Alferes Diogo Malafaia)--------------------------- a) Estacionamento e trânsito proibido-------------------------------------------------------------------------------------------------- De 26 de setembro a 2 de outubro------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7. Rua Professor Telmo Pato ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- a) Trânsito condicionado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ De 24 a 26 de setembro e de 1 a 2 de outubro -------------------------------------------------------------------------------------- b) Trânsito proibido ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dia 27 de setembro - das 15h às 24 h ------------------------------------------------------------------------------------------------- Dia 28 de setembro - das 16h às 24 h ------------------------------------------------------------------------------------------------- Dia 29 de setembro - das 10h às 24 h ------------------------------------------------------------------------------------------------- Dia 30 de setembro - das 00h à 01 h e das 09h às 24h --------------------------------------------------------------------------- 8. Rua António Almeida Brandão----------------------------------------------------------------------------------------------------- a) Estacionamento proibido --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- De 27 a 30 de setembro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- b) Trânsito condicionado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ De 24 a 26 de setembro e de 1 a 2 de outubro -------------------------------------------------------------------------------------- c) Trânsito proibido -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dia 27 de setembro - das 15h às 24 h ------------------------------------------------------------------------------------------------- Dia 28 de setembro - das 16h às 24 h ------------------------------------------------------------------------------------------------- Dia 29 de setembro - das 10h às 24 h ------------------------------------------------------------------------------------------------- Dia 30 de setembro - das 00h à 01 h e das 09h às 24h --------------------------------------------------------------------------- 9. Rua D. Manuel I -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a) Trânsito condicionado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ De 24 a 26 de setembro e de 1 a 2 de outubro -------------------------------------------------------------------------------------- b) Trânsito proibido ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dia 27 de setembro - das 15h às 24 h ------------------------------------------------------------------------------------------------- Dia 28 de setembro - das 16h às 24 h ------------------------------------------------------------------------------------------------- Dia 29 de setembro - das 10h às 24 h ------------------------------------------------------------------------------------------------- Dia 30 de setembro - das 00h à 01 h e das 09h às 24h --------------------------------------------------------------------------- 10. Rua adjacente à Av. 25 de Abril (Junto ao Pingo Doce) ----------------------------------------------------------------- Trânsito proibido ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- De 27 a 30 de setembro --------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ a) Nos casos previstos no ponto 17 o trânsito efetua-se em sentido contrário ao habitual. ----------------------------- 11. Rua dos Namorados ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a) Trânsito e estacionamento condicionados----------------------------------------------------------------------------------------- De 10 a 26 de setembro e de 1 a 6 de outubro -------------------------------------------------------------------------------------- b) Trânsito proibido -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- De 27 a 30 de setembro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- c) Estacionamento reservado a veículos devidamente identificados e autorizados ---------------------------------------- De 27 a 30 de setembro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12. Rua D. Afonso Henriques ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- a) Estacionamento proibido --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- De 27 a 30 de setembro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- b) Trânsito nos dois sentidos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- De 27 a 30 de setembro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13. Rua Eça de Queirós (rua ao cimo da feira) ----------------------------------------------------------------------------------- a) Estacionamento proibido --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- De 27 a 30 de setembro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- b) Trânsito proibido -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dia 27 de setembro - das 21h às 24h -------------------------------------------------------------------------------------------------- Dia 28 de setembro - das 21h às 24h -------------------------------------------------------------------------------------------------- Dia 29 de setembro - das 10h às 24h -------------------------------------------------------------------------------------------------- Dia 30 de setembro - das 09h às 24h -------------------------------------------------------------------------------------------------- 14. Rua do Mercado e Rua Cidade de Alcobaça --------------------------------------------------------------------------------- a) Trânsito proibido -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- De 27 a 30 de setembro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15. Rua a Sul do Recinto da Feira ---------------------------------------------------------------------------------------------------- a) Trânsito proibido -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- De 27 a 30 de setembro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16. Rua Alferes Diogo Malafaia -------------------------------------------------------------------------------------------------------- a) Trânsito condicionado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dia 29 setembro - das 20:30h às 24h -------------------------------------------------------------------------------------------------- Dia 30 setembro - das 00h às 02h -------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ 17. Em casos devidamente justificados poderá ser autorizado, mediante preenchimento de
impresso próprio, a pedido do interessado e até ao dia 18 de setembro (3.ª feira), o acesso ou a circulação de
veículos nas vias identificadas nos números anteriores.--------------------------------------------------------------------------------------------- 18. A autorização referida no número anterior é da competência da Presidente da Câmara e
titulada por um “livre-trânsito”, donde conste, pelo menos, a matrícula do veículo, o contacto do responsável e
as datas e horários autorizados.» -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta. ----------------------- 16. DIVERSOS/PERCURSO PEDONAL E CICLÁVEL DO VALE DE AROUCA - AQUISIÇÃO DE
TERRENOS:- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pela senhora Presidente foram presentes as seguintes propostas: ----------------------------------------------------------- 1. “O Sr. António Brandão de Almeida, contribuinte n° 139 502 084, juntamente com a sua
esposa, Sr.ª D. Adélia Brandão Vaz Pinto, dispõem-se a vender, com destino à construção da ciclovia do vale
de Arouca, pelo preço global de 12.245,20€, uma parcela de terreno com a área de 2.200 m², a confrontar de
norte com os vendedores, nascente e sul com o rio e do poente com estrada, a destacar do prédio rústico, sito
nos limites de Marecos, da freguesia de Várzea e concelho de Arouca, inscrito na matriz predial sob os n.ºs 22,
32, 33 e descrito na Conservatória de Registo Predial sob o n° 66/19930105, devidamente identificada a laranja
e com o número 59 na planta em anexo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal obriga-se a manter o acesso da estrada ao terreno restante dos vendedores.
------------------ Nestes termos, proponho a aquisição do terreno por parte da Câmara Municipal.” --------------------------------------- 2. O Sr. Eng.º António Teixeira Duarte Calçada, contribuinte n° 174 488 750, juntamente com a
sua esposa, dispõem-se a vender, com destino à construção da ciclovia do vale de Arouca, pelo preço global de
2.809,82€, uma parcela de terreno com a área de 617 m², a confrontar de norte com os vendedores, do sul com
o rio e do poente com vala de esgoto e do nascente com rego da Caleira, a destacar do prédio rústico, sito em
Tapado, da freguesia de Várzea e concelho de Arouca, inscrito na matriz predial sob o n° 34 e descrito na
Conservatória de Registo Predial sob o n° 537, devidamente identificada a preto e com o número 56 na planta
em anexo. ---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nestes termos, proponho a aquisição do terreno por parte da Câmara Municipal.” --------------------------------------- 3. “A Sr.ª D. Maria Constança da Rocha Brandão, contribuinte n° 178 945 480, com a necessária
autorização do seu marido, Abílio Teixeira Moreira Pinto, dispõe-se a vender, com destino à construção da
ciclovia do vale de Arouca, pelo preço global de 605,68€, uma parcela de terreno com a área de 133 m², a
confrontar de norte com a vendedora, do sul com o rio e do poente com a vendedora, Domingos Silva
Fernandes e Filipe da Silva Fernandes e do nascente com António Teixeira Duarte Calçada, a destacar do
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prédio rústico, sito em Barreiro, da freguesia de Várzea e concelho de Arouca, inscrito na matriz predial sob o n°
30 e descrito na Conservatória de Registo Predial sob o n° 607, devidamente identificada a verde-claro e com o
número 57 na planta em anexo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nestes termos, proponho a aquisição do terreno por parte da Câmara Municipal.” --------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar as propostas que
antecedem. -- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/REQUALIFICAÇÃO DAS MARGENS DO RIO
GONDIM ENTRE VILA BOA E ALHAVAITE, 1.ª FASE – AUTOS N.º 10 E 11: -------------------------------------------------------------- Foram presentes à consideração da Câmara os autos de medição de trabalhos números 10 e 11,
relativos à empreitada em epígrafe, nos valores de, respetivamente, €5.414,46 (cinco mil quatrocentos e catorze
euros e quarenta e seis cêntimos) e €9.729,47 (nove mil setecentos e vinte e nove euros e quarenta e sete
cêntimos). ---- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aqueles autos. -------------------------- 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 10 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. -------------------------------------------------------------

