Pg. 1

MUNICÍPIO DE AROUCA
Câm ar a M un ic ip al
___________________________________

ATA N.º 20/2018
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 18.SETMEMBRO.2018
------------------ Aos dezoito dias do mês de setembro 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: ---------------------------------------------------------------------------------- O Vereador senhor Fernando Mendes pediu a palavra para apresentar o seguinte:-------------------------------------- “1. ACESSIBILIDADES/MOBILIDADE: ---------------------------------------------------------------------------------------------- [1.1] LIGAÇÃO RODOVIÁRIA DE ESCARIZ À A32 ------------------------------------------------------------------------------ Como tem vindo a ser tema frequentemente abordado e enquanto não for realidade será sempre
questionado, pelo que gostaríamos que a Srª Presidente nos informasse e aos Arouquenses quais foram os
desenvolvimentos e se tem data para iniciar a obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------- [1.2] REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA ZONA POENTE DA VILA DE AROUCA -------------------------------- Tendo sido iniciado a requalificação urbanística da zona poente da vila de Arouca, mais
especificamente no largo D. Sancho, gostaria de saber se a obra está a decorrer dentro do previsto, se tem
existido alguns problemas, e se foram ultrapassadas as situações que têm a ver com as garagens dos
residentes e do desnivelamento do terreno. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Já agora gostaria que nos informasse qual o ponto situação relativamente ao terreno junto à
rotunda da variante.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [1.3] FLORESTA/CORREDOR ECOLÓGICO:-------------------------------------------------------------------------------------- No início de 2017 foi anunciado e entretanto arrancou a construção do “Corredor Ecológico”, ao
longo da ER 326-1, que liga a vila de Arouca à ponte de Alvarenga, numa extensão de 12 quilómetros;
Entretanto em Maio deste ano abordamos aqui novamente este assunto (oficialmente este projeto tinha como
data de conclusão Agosto de 2018). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Neste sentido gostaríamos que nos informasse qual o ponto de situação relativamente ao projeto
e desenvolvimento dos trabalhos, uma vez que no terreno observamos que basicamente estão executados
8,3% do total.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Vereador senhor Vítor Carvalho apresentou o seguinte: -----------------------------------------------------
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------------------ “AROUQUESA/VALORIZAÇÃO DE RECURSOS ENDÓGENOS: CRIAÇÃO, PROMOÇÃO,
VALORIZAÇÃO

E INCENTIVO

À CRIAÇÃO

DE

GADO

DA RAÇA AROUQUESA/TURISMO

GASTRONÓMICO: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seria importante tomar medidas que visem a estruturação e implementação de um verdadeiro
programa específico de incentivo à criação de gado arouquês, atribuindo aos produtores, por cada cria (nascida
e registada no concelho) um apoio financeiro. A este apoio acresceria uma majoração por cada novilha que
atingisse os 18 meses, destinada à reprodução. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- A atribuição de valores seria estruturada por escalões e número de efetivos, valorizando mais os
pequenos produtores, e o maior número de produtores. --------------------------------------------------------------------------------------------- Por exemplo: até 10 efetivos, um valor de 75€/un; de 10 a 20 um valor de 50€/un e assim
sucessivamente, consoante se quisesse incentivar ou condicionar tendo por base a aplicabilidade e o impacto
da medida ao longo do tempo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Importa para além das ações já desenvolvidas (concursos, chegas de bois, entre outros) promover
e dinamizar um festival gastronómico da raça arouquesa (trabalhando em conjunto com as instituições e
associações que já promovem e valorizam esta espécie) bem como elaborar de um programa de ações
relacionadas com a pastorícia contribuindo também para melhorar, ordenar o território e prevenção contra
incêndios, alargando também a outras espécies, como (cabras e ovelhas).” ------------------------------------------------------------------ Ao Vereador senhor Fernando Mendes a senhora Presidente respondeu que: -------------------------------------------- 1.1 Quando entender que existem desenvolvimentos específicos no processo informará a
Câmara; ------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.2 Como em todas as obras, existem problemas que vão surgindo no desenrolar dos trabalhos e
que são resolvidos, à medida que ocorrem, pelos técnicos do Município com a assessoria do respetivo
projetista.----- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Já quanto ao terreno junto à rotunda da variante, disse que se encontra a decorrer na
Administração Central o processo para a sua expropriação. --------------------------------------------------------------------------------------- 1.3 Recentemente foram reiniciados os trabalhos de limpeza de terrenos cujos proprietários só
agora autorizaram a intervenção, ao que se seguirá a plantação das árvores nessas parcelas. ----------------------------------------- Disse ainda que se verificaram atos de vandalismo na primeira fase de plantação, tendo sido
furtadas diversas árvores, e que em breve se irá proceder à segunda fase de desvitalização dos cepos dos
eucaliptos derrubados para a construção do corredor. ----------------------------------------------------------------------------------------------- A propósito da intervenção do Vereador senhor Vítor Carvalho a senhora Presidente disse que o
Município já atribui prémios aos produtores da raça arouquesa e apoia e promove diversos concursos pecuários

Ata n.º 20/2018
Reunião de 18.09.2018
Pg. 3

MUNICÍPIO DE AROUCA
Câm ar a M un ic ip al

___________________________________

com o intuito de incentivar a produção de animais daquela raça, registando, no entanto, as sugestões feitas que
serão devidamente ponderadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II — PERÍODO DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 01. ATA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a ata n.º 19/2018, relativa à reunião ordinária de 4 de
setembro corrente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, aprová-la, votando contra os
Vereadores senhores Fernando Mendes, Vítor Carvalho e Sandra Melo, que justificaram o seu voto com a
seguinte declaração:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Nós, Fernando Mendes, Vítor Carvalho e Sandra Melo, votamos contra pelo facto do conteúdo
da ata – 1.3 Infraestruturas/intervenção EN224 (Pedra Má), ter sido retirado da mesma o seguinte conteúdo:
“Mais uma vez fica evidenciado que o Executivo desconhece aquilo que está a acontecer no nosso concelho.
Desta forma, passo a informar o Executivo que no dia 30.08.2018 as Infraestruturas de Portugal lançaram um
concurso para estabilização daquela encosta num troço de sensivelmente 200 metros com um preço base de
800.000,00€”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ao não incluir este conteúdo, consideramos que a ata não reflete o que se passou na reunião,
nomeadamente o facto da informação relativa à estabilização da encosta a realizar pelas Infraestruturas de
Portugal com um valor de 800 000 EUR, ter sido uma informação que foi trazida para a reunião pelo Vereador
senhor Fernando Mendes, que assim deu conhecimento da mesma à Câmara”. ------------------------------------------------------------ Em sequência a senhora Presidente apresentou o seguinte: ------------------------------------------------------------------- “O que ficou em ata reflete o que foi lido em reunião e aprovado em minuta.” --------------------------------------------- 02. JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Nada a registar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: ----------------------------------------------- Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 177, do dia de ontem, que apresenta um
saldo em disponibilidades no valor global de €5.231.185,33 (cinco milhões duzentos e trinta e um mil cento e
oitenta e cinco euros e trinta e três cêntimos), correspondente a operações orçamentais e não orçamentais, nos
valores de, respetivamente, €4.787.569,59 (quatro milhões setecentos e oitenta e sete mil quinhentos e
sessenta e nove euros e cinquenta e nove cêntimos) e €443.615,74 (quatrocentos e quarenta e três mil
seiscentos e quinze euros e setenta e quatro cêntimos. --------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/GRANDES OPÇÕES DO PLANO – 18.ª ALTERAÇÃO: -------
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------------------ Foi presente à consideração da Câmara a 18.ª alteração às Grandes Opções do Plano para o ano
em curso, instruída com o mapa discriminativo dos projetos/ações a alterar, da qual não resulta qualquer
alteração da dotação global definida, documento que se dá aqui como reproduzido e a fazer parte integrante
desta ata. ---- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com as abstenções dos
Vereadores senhores Fernando Mendes, Vítor Carvalho e Sandra Melo, aprovar aquele documento. --------------------------------- 05. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ORÇAMENTO – 18.ª ALTERAÇÃO: -------------------------------------------------- Foi presente a 18.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 €27.100,00 (vinte e sete
mil e cem uros), 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 aquela alteração. ----------------------------------- 06. DESPORTO E TEMPOS LIVRES/JUNTA DE FREGUESIA DE ROSSAS – CONSTRUÇÃO
DE SISTEMA DE REGA NO CAMPO DE FUTEBOL DE SINJA – COMPARTICIPAÇÃO: ----------------------------------------------- Foi presente o ofício registado sob o número 2.576, em 26 de abril último, da Junta de Freguesia
de Rossas, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a colocação do sistema de rega no
campo de futebol de Sinja. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, atribuir a comparticipação de
€11.046,63 (onze mil e quarenta e seis euros e sessenta e três cêntimos), pagável de acordo com o
desenvolvimento dos trabalhos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07. 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 5.705, de 4 de setembro corrente, de Maria Amália Brandão Oliveira Vasconcelos,
residente em Romariz, Burgo, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de bens
de primeira necessidade; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 4.648, de 10 de agosto último, de Abílio Tavares Malheiros Brandão, residente em
Marecos, Várzea, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de alimentos; ---------------------------- Registo n.º 5.155, de 6 de setembro corrente, de Natividade da Silva Paiva, residente em Couto
de Cavadinha, Chave, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de óculos
graduados;--- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ Registo n.º 5.157, de 6 de setembro em curso, de Valdemar Teixeira Duarte, residente em Póvoa,
Tropeço, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a realização de obras de beneficiação da
sua habitação; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 4.850, de 21 de agosto último, de Agostinho da Assunção Soares, residente em Baixo,
Canelas, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a reparação da cobertura da sua
habitação; ---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 4.760, de 16 de agosto último, de Natália Maria Dias de Pinho, residente na Rua
Guerra Junqueiro, 25, nesta vila, a solicitar a isenção do pagamento do passe escolar da sua educanda Marisol
Sofia;----------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 5.031, de 31 de agosto último, de Maria Amélia da Rocha Sousa, residente no lugar
de Fontes, freguesia de Alvarenga, a solicitar que a Câmara suporte a totalidade dos custos com o passe
escolar da sua educanda Beatriz Sofia; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Registo n.º 5.104, de 4 de setembro corrente, de Paula Cristina Fernandes Pereira Moreira,
residente em Baixo, Canelas, a solicitar que a Câmara suporte a totalidade dos encargos com o passe escolar
do seu educando André Filipe; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 5.156, de 6 de setembro corrente, de Fernanda Manuela Brandão dos Santos,
residente em Farrapa, Chave, a solicitar que a Câmara suporte a totalidade dos encargos com o passe escolar
da sua educanda Gabriela Filipa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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. ----- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08. URBANIZAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA ZONA POENTE DA VILA DE
AROUCA - EXPROPRIAÇÃO DE TERRENO – RETIFICAÇÃO:--------------------------------------------------------------------------------- Pelo senhor Vice-Presidente foi presente a seguinte proposta:----------------------------------------------------------------- “Proponho que seja retificada a deliberação da Câmara Municipal de 18 de julho do ano transato
relativa à resolução de requerer a declaração de utilidade pública do prédio necessário à execução do projeto
de requalificação da zona poente da vila de Arouca, no sentido de no primeiro parágrafo da proposta da
senhora Vice-Presidente submetida a deliberação do executivo, onde consta “...expropriação do prédio rústico
com a área de 1.365,70 m²” passe a constar que “... expropriação do prédio rústico com a área de 1.448 m²” e
no último parágrafo da mesma onde consta “...o montante dos encargos previsto a suportar com a expropriação
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é de 5.326,23€” passe a constar “...o montante dos encargos previsto a suportar com a expropriação é de
5.647,20€”. -- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mais se propõe que o ponto 15 da referida proposta deixe de constar da mesma.” --------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta. ----------------------- 09. URBANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTADO DO ORDENAMENTO DO
TERRITÓRIO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DO CONCELHO DE AROUCA – 2.ª FASE –
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE AROUCA 1995: ---------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o Relatório de Avaliação do Plano Estratégico de Arouca,
correspondendo à segunda fase dos trabalhos inerentes à adjudicação da elaboração do Relatório de Estado do
Ordenamento do Território e Atualização do Plano Estratégico do Concelho de Arouca.--------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele relatório. ------------------------ 10. BOMBEIROS/CONCESSÃO DE REGALIAS AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS FERNANDO MANUEL CARVALHO GONÇALVES – REDUÇÃO DE IMI:--------------------------------------------------------------------- Foi presente o requerimento registado sob o número 4.979, em 29 de agosto findo, de Fernando
Manuel Carvalho Gonçalves, residente em Mouras, Santa Eulália, a solicitar, ao abrigo do disposto na alínea h)
art.º 6.º, do Regulamento de Concessão de Regalias Sociais aos Bombeiros Voluntários, a redução em 50% da
taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) que, no próximo ano, incida sobre o prédio que constitui a sua
habitação própria e permanente, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1.462/19990122 e
inscrito na matriz predial sob o art.º U-1560. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Face à informação do DAGF, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
deferir o pedido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11. BOMBEIROS/CONCESSÃO DE REGALIAS AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS – JOSÉ
CARLOS QUARESMA SOUSA BRITO – REDUÇÃO DE IMI: ------------------------------------------------------------------------------------ Na reunião de 7 de agosto findo foi presente o requerimento de José Carlos Quaresma de Sousa
Brito, residente na Rua Dr. Ângelo Miranda, nesta vila, a solicitar, ao abrigo do disposto na alínea h) art.º 6.º, do
Regulamento de Concessão de Regalias Sociais aos Bombeiros Voluntários, a redução em 50% da taxa do
Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) que, no próximo ano, incida sobre o prédio que constitui a sua habitação
própria e permanente, correspondendo à fração O do prédio descrito na Conservatória do Registo Predial sob o
n.º 1551/20090908 e inscrito na matriz sob o art.º n.º 2.572, tendo a Câmara deliberado deferir aquele pedido e
mandar submete-lo à consideração da Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------------------------- Vem agora o DAGF informar que, “feita uma análise mais ponderada dos instrumentos jurídicos
que subjazem à pretensão” lhe parece que o pedido não carece de ser sujeito à consideração da Assembleia
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Municipal, já que, “se por um lado, aquele regulamento (onde, de forma genérica, são definidos os termos e as
condições exigidos para obtenção da regalia requerida), foi já aprovado pela Assembleia Municipal na sua
sessão de 2 de abril findo, por outro, o reconhecimento do direito à redução do imposto é da competência da
Câmara Municipal, no estrito cumprimento dos pressupostos fixados pela Assembleia Municipal, como prevê o
n.º 9, art.º 16.º, do Regime Financeiro das Autarquias Locais (Lei 73/2012, de 3 de setembro), na sua atual
redação”, pelo que se entende que a Câmara deve reconhecer, por si só, o direito à regalia requerida. ------------------------------ Face àquela informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
reconhecer, por si só, o direito do requerente à regalia pretendida, considerando desnecessária o envio do
pedido à Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12. TURISMO/CONSTRUÇÃO DA PONTE PEDONAL SUSPENSA SOBRE O RIO PAIVA PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE - DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO: --------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o “desenvolvimento específico do plano de segurança e
saúde” relativo à empreitada em epígrafe, aditando “à PTRE04 – execução de infraestruturas em betão (sapatas
dos pilares e maciços de ancoragem), com a inclusão das avaliações de risco, planos e ações e verificações,
para a atividade de montagem e desmontagem de cimbre”. --------------------------------------------------------------------------------------- Face à informação da DPO, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
aprovar o referido documento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13. SERVIÇOS MUNICIPAIS/FORNECIMENTO DE GASÓLEO SIMPLES A GRANEL PARA
2018 E 2019 – ANÚNCIO, PROGRAMA DE PROCEDIMENTO E CADERNO DE ENCARGOS: --------------------------------------- Foram presentes o anúncio, o programa de procedimento e o caderno de encargos para a
adjudicação do fornecimento de gasóleo simples a granel para 2018 e 2019. ---------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, contratar o referido
fornecimento, fixar em €134.900,00 (cento e trinta e quatro mil e novecentos euros) o respetivo preço base,
adotar o procedimento de concurso público para o efeito e aprovar as referidas peças procedimentais, nos
termos do disposto no CCP. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14. DIVERSOS/FORNECIMENTO DE GÁS PROPANO A GRANEL PARA 2018 E 2019 –
ANÚNCIO, PROGRAMA DE PROCEDIMENTO E CADERNO DE ENCARGOS: ----------------------------------------------------------- Foram presentes o anúncio, o programa de procedimento e o caderno de encargos para a
adjudicação do fornecimento de gás propano a granel em 2018 e 2019. ----------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, contratar o referido
fornecimento, fixar em €113.822,00 (cento e treze mil oitocentos e vinte e dois euros) o respetivo preço base,
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adotar o procedimento de concurso público para o efeito e aprovar as referidas peças procedimentais, nos
termos do disposto no CCP. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15. DIVERSOS/PERCURSO PEDONAL E CICLÁVEL DO VALE DE AROUCA - AQUISIÇÃO DE
TERRENOS: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pela senhora Presidente foram presentes as seguintes propostas:------------------------------------------------------------ 1. “O Sr. Domingos Silva Fernandes e o Sr. Filipe Silva Fernandes, na qualidade de herdeiros das
heranças deixadas por óbito de Cremilde de Jesus Silva e de Joaquim Gomes Fernandes, dispõem-se a
constituir, na proporção das respetivas quotas, com destino à construção da ciclovia do vale de Arouca, um
direito de superfície a favor deste Município, pelo prazo de 20 anos, renovável por períodos sucessivos de 5
anos, se não for denunciado atempadamente por nenhuma das partes, sobre as seguintes parcelas de terreno:
------------------ 1) parcela de terreno com a área de 456 m², a confrontar do norte com herdeiros de Joaquim
Gomes Fernandes, do nascente com herdeiros de Joaquim Pinho Gomes, do poente com Ismael Oliveira e do
sul com rio, a destacar do prédio rústico, sito em Penedos, freguesia de Várzea, concelho de Arouca, inscrito na
matriz predial sob o n° 38 e descrito na Conservatória de Registo Predial sob o n° 105, devidamente
identificada com o n° 54 na planta em anexo, ao qual se atribui o valor de 500€. ------------------------------------------------------------ 2) parcela de terreno com a área de 93 m², a confrontar do norte com Constança da Rocha
Brandão, do nascente com rio, do poente com herdeiros de Joaquim Gomes Fernandes e do sul com António
Brandão de Almeida, a destacar do prédio rústico, sito em Barreiro, freguesia de Várzea, concelho de Arouca,
inscrito na matriz predial sob o n° 31 omisso na Conservatória de Registo Predial, devidamente identificada com
o n° 58 na planta em anexo, ao qual se atribui o valor de 100€. ---------------------------------------------------------------------------------- Nestes termos, proponho a aceitação da constituição do direito de superfície sobre as parcelas
em causa por parte da Câmara Municipal.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. “O Sr. Fernando Manuel de Pinho Almeida, contribuinte n.º 125 464 606, juntamente com a sua
esposa, Inês de Pinho Brandão Garrido Almeida, contribuinte n.º 173 696 414, dispõem-se a vender, com
destino à construção da ciclovia do vale de Arouca, pelo preço global de 3.388,23€, as seguintes parcelas de
terreno: ------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) Parcela de terreno com a área de 15 m², a confrontar de norte com caminho, do nascente e sul
com vendedores e do poente com António Teixeira Silva, a destacar do prédio misto, sito no lugar de Marecos,
da freguesia de Várzea e concelho de Arouca, inscrito na matriz predial sob o n.º 91 e descrito na Conservatória
de Registo Predial sob o n.º 406, devidamente identificada com o número 60 na planta em anexo, à qual se
atribui o valor de 67,50€; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ 2) Parcela de terreno com a área de 28 m², a confrontar de norte, nascente e sul com vendedores
e do poente com António Teixeira Sousa Brandão, a destacar do prédio rústico, sito no lugar de Marecos, da
freguesia de Várzea e concelho de Arouca, inscrito na matriz predial sob o n.º 92 e descrito na Conservatória de
Registo Predial sob o n.º 697, devidamente identificada com o número 61 na planta em anexo, à qual se atribui
o valor de 157,50€;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3) Parcela de terreno com a área de 63 m², a confrontar de norte, nascente e sul com vendedores
e do poente com Joaquim Gomes Sousa Brandão, a destacar do prédio rústico, sito no lugar de Marecos, da
freguesia de Várzea e concelho de Arouca, inscrito na matriz predial sob o n.º 93 e omisso na Conservatória de
Registo Predial, devidamente identificada com o número 62 na planta em anexo, à qual se atribui o valor de
354,38€;------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4) Parcela de terreno com a área de 573 m², a confrontar de norte com vendedores e herdeiros de
Bernardo de Almeida Loureiro, de nascente com vendedores, do poente com vendedores e Afonso Tavares
Malheiros Brandão e do sul com rio, a destacar do prédio rústico, sito no lugar de Marecos, da freguesia de
Várzea e concelho de Arouca, inscrito na matriz predial sob o n.º 94 e descrito na Conservatória de Registo
Predial sob o n.º 262, devidamente identificada com o número 63 na planta em anexo, à qual se atribui o valor
de 2.808,85€; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal compromete-se, ainda: ----------------------------------------------------------------------------------------- a) A não retirar nem altear a ramada existente sobre as parcelas descritas nos números
anteriores; ---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- b) A assegurar a passagem da água de rega que vem do rio através de uma levada para os
prédios de onde são desanexadas as parcelas; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- c) A garantir o acesso dos proprietários, a pé e através de trator, aos seus prédios que atualmente
aí acedem pelas parcelas agora cedidas ao Município;---------------------------------------------------------------------------------------------- d) A criar dois acessos da ciclovia aos prédios dos vendedores, nos locais por si indicados. -------------------------- Nestes termos, proponho a aquisição destes terrenos por parte da Câmara Municipal.” -------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquelas propostas. -------------------- 16.

DIVERSOS/FEIRA

DAS

COLHEITAS

-

ALARGAMENTO

DO

HORÁRIO

DE

FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS: ---------------------------------------------------- Pela DAU foi presente a seguinte proposta:------------------------------------------------------------------------------------------ “Nos últimos anos, temos verificado que o horário de encerramento (antes fixados pelo Decreto Lei n.º 48/96 de 15 de maio e agora fixados pelo Regulamento dos Horários de Funcionamento dos
Estabelecimentos de Venda ao Publico e de Prestação de Serviços do Município de Arouca, aprovado por
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deliberação da AM de 2/11/2015 e publicado na II a série do DR. de 17/02/2016) para os estabelecimentos de
restauração ou de bebidas, durante a Feira das Colheitas, relevam alguma inadequação à realidade dos
interesses do público consumidor, tornando-se assim imperioso e urgente proceder ao estabelecimento dos
horários de funcionamento desses estabelecimentos neste período da Feira das Colheitas que sirva os
interesses da livre iniciativa privada e atividade económica do Concelho, sem nunca descurar o bem-estar e a
proteção da segurança e da qualidade de vida dos munícipes.------------------------------------------------------------------------------------ Ora dispõem o n.º 6, ar.º 7 do citado Regulamento dos Horários de Funcionamento dos
Estabelecimentos de Venda ao Publico e de Prestação de Serviços do Município de Arouca que:-------------------------------------- 6. Em circunstâncias específicas e excecionais, nomeadamente em ocasiões festivas, arraiais,
festas populares ou evento especial, pode a Câmara Municipal, por sua iniciativa ou a requerimento de qualquer
interessado, autorizar o alargamento do horário de funcionamento dos estabelecimentos situados naqueles
locais, sem prévia audição das entidades referidas, mediante requerimento escrito apresentado pelos
interessados, com pelo menos dez dias de antecedência, do qual deve constar o período de funcionamento
pretendido e as razões que fundamentam essa pretensão."---------------------------------------------------------------------------------------- Assim, propõe-se que a Camara Municipal, ao abrigo do disposto no n.º 6, art.º 7 Regulamento
dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Publico e de Prestação de Serviços do
Município de Arouca (aprovado por deliberação da AM de 2/11/2015 e publicado na II a série do DR. de
17/02/2016), autorize, para vigorar na edição da Feira das Colheitas 2017, que os estabelecimentos de
restauração e bebidas localizados em locais ou zonas limítrofes ao local onde se realiza a Feira das Colheitas,
incluindo tasquinhas e bares inseridos na programação das Festas, possam permanecer, durante os 4 dias, em
funcionamento, até às 06h00. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- À consideração de V. Exa.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta. ----------------------- 17. DIVERSOS/TEIXEIRA & REIS, LD.ª - OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO COM
ESPLANADA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o pedido de autorização de ocupação do espaço público
para a instalação de esplanada aberta, apresentado no Balcão do Empreendedor, nos termos do disposto no
Decreto-Lei número 48/2011, de 16 de Janeiro, na redação em vigor, por Teixeira & Reis, Ld.ª, com
estabelecimento comercial na Av. 25 de Abril, nesta vila. ------------------------------------------------------------------------------------------- Face à informação da DAU, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
deferir o pedido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18. DIVERSOS/CONCURSO DA MELHOR CASTANHA – REGULAMENTO: ---------------------------
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MUNICÍPIO DE AROUCA
Câm ar a M un ic ip al

___________________________________

------------------ Foi presente à consideração da Câmara o regulamento relativo ao “Concurso da Melhor
Castanha”, documento que se dá aqui como reproduzido e a fazer parte integrante desta ata. ------------------------------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar o regulamento que
antecede. ----- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19. DIVERSOS/CONCURSO DO MELHOR MEL – REGULAMENTO: ------------------------------------------------------ Foi presente à consideração da Câmara o regulamento relativo ao “Concurso do Melhor Mel”,
documento que se dá aqui como reproduzida e a fazer parte integrante desta ata. --------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele regulamento. ------------------ 20. DIVERSOS/ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE CAMBRA E AROUCA – PROJETO
MASTER EXPORT: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a carta registada sob o número 4.983, em 29 de agosto
findo, da Associação Empresarial de Cambra e Arouca, a coberto da qual faze a apresentação do projeto
Master Export, cujo objetivo é “reforçar a internacionalização das PME da cadeia de valor da Metalomecânica e
do habitat, criando novos canais de exportação para países com elevado potencial (…) capacitando as
empresas para se apresentarem nestes mercados”, pedindo, em simultâneo, a comparticipação da Câmara nos
encargos com a sua concretização. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aquando da apresentação deste assunto, o Vereador senhor Vítor Carvalho informou a senhora
Presidente que nele tem interesse enquanto membro dos órgãos sociais da Associação, pelo que deve ser
declarado impedido de participar na sua discussão e votação. ------------------------------------------------------------------------------------ Declarado o impedimento, a Câmara deliberou, sem a presença daquele membro, decorrida
votação nominal e por unanimidade, reconhecer aquele projeto de interesse municipal, comparticipar com
€13.393,91 (treze mil trezentos e noventa e três euros e noventa e um cêntimos), correspondente a 50% do
valor do investimento não financiado por fundos comunitários, importância que será paga nos termos e
condições que vierem a ser fixadas em protocolo a acordar com a senhora Presidente.--------------------------------------------------- 21. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/REABILITAÇÃO DE HABITAÇÕES SOCIAIS NO
BAIRRO DE PADE, ALVARENGA – AUTO N.º 14:-------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o auto de medição de trabalhos número 14, relativo à
empreitada em epígrafe, no valor de 2.167,67 (dois mil cento e sessenta e sete euros e sessenta e sete
cêntimos). ---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deixar o assunto para estudo.
------------------ 22. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS PRIMÁRIAS DO
PLANO DOS CENTENÁRIOS PARA FINS TURÍSTICOS – AUTO N.º 5: ----------------------------------------------------
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------------------ Foi presente à consideração da Câmara o auto de medição de trabalhos número 5, relativo à
empreitada em epígrafe, no valor 7.780,42 (sete mil setecentos e oitenta euros e quarenta e dois cêntimos).----------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. ----------------------------- 23. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA ZONA
POENTE DA VILA DE AROUCA – AUTOS N.º 2 E 3:----------------------------------------------------------------------------------------------- Foram presentes à consideração da Câmara os autos de medição de trabalhos números 2 e 3,
relativos à empreitada em epígrafe, nos valores de, respetivamente, €18.236,45 (dezoito mil duzentos e trinta e
seis euros e quarenta e cinco cêntimos) e €2.720,00 (dois mil setecentos e vinte euros). ------------------------------------------------- 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 17 horas e 28 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. -------------------------------------------------------------

