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ATA N.º 22/2018
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 16.OUTUBRO.2018
------------------ Aos dezasseis dias do mês de outubro 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 usou a palavra para: ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Informar executivo que o Município foi distinguido com a menção honrosa de mérito turístico de
1.º grau, atribuída pelo Governo Português, através da Secretaria de Estado do Turismo, aos Passadiços do
Paiva, por considerar que aquela infraestrutura “dinamizou uma rota cultural, natural e paisagística, com
diversidade biológica, geológica e arqueológica do Arouca Geopark, sendo um projeto inovador que contribuiu
inequivocamente para a dinamização do interior, pela capacidade de atração de visitantes à região associada a
este projeto, revestindo, por isso, elevado interesse para o turismo nacional e um exemplo a replicar.” ------------------------------- 2. Dando resposta ao que insistentemente, em diversas reuniões do executivo, foi questionado
pelo senhor Vereador Fernando Mendes sobre o assunto, e sem negligenciar o que encerrava cada uma das
suas intervenções, a senhora Presidente informou, agora que tem elementos concretos, que foi publicada no
Diário da República (DR) do passado dia 10 do corrente mês de outubro, a Portaria do Secretário de Estado do
Orçamento e do Secretário de Estado das Infraestruturas que autoriza a repartição dos encargos com a
construção da empreitada de “EN326 – trecho 1 – Feira (A32/IC2)/Escariz” e que no dia imediato foi publicado,
igualmente no DR o aviso de abertura do concurso público para adjudicação daquela empreitada. ------------------------------------ Mais informou a senhora Presidente que o Município celebrou com a empresa Infraestruturas de
Portugal um acordo de gestão onde se definem os termos da colaboração entre as partes tendo em vista a
concretização daquela obra, documento esse que é presente à reunião de hoje para aprovação pelo executivo. ------------------ O Vereador senhor Fernando Mendes apresentou o seguinte: ----------------------------------------------------------------- “1. ACESSIBILIDADES/MOBILIDADE: ---------------------------------------------------------------------------------------------- LIGAÇÃO RODOVIÁRIA DE ESCARIZ À A32: ------------------------------------------------------------------------------------ No dia 11 de Outubro foi lançado o concurso publico para melhoria das acessibilidades ao Parque
de Negócios de Escariz em Arouca com a ligação à A32. Neste sentido, congratulamo-nos com a concretização
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desta etapa, mas naturalmente só no sentiremos satisfeitos com o arranque e conclusão desta obra nos prazos
estipulados.-- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Também entendemos ser tempo de exigirmos que o troço da Ribeira-Escariz avance rapidamente
e não tenhamos que esperar mais 13 anos para, finalmente termos toda a obra concluída.” --------------------------------------------- 2. INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS SOCIAIS/ASSOCIAÇÕES: ------------------------------------------------- No âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo no Concelho de Arouca (PAACA) e dos
regulamentos aprovados pela Camara e Assembleia Municipal, está previsto a possibilidade de atribuição de
apoio nomeadamente aos investimentos das Instituições e Associações; Neste sentido e pelo facto de
entendermos por um lado da relevância da melhoria da qualidade e da oferta dos serviços, e por outro tendo
sido abordados por várias instituições desta área, propomos que o executivo inscreva no Orçamento e nas
Grande Opções do Plano apoios aos investimentos das mesmas.” ------------------------------------------------------------------------------ Seguidamente o Vereador senhor Vítor Carvalho apresentou o seguinte: --------------------------------------------------- 1. REGULAMENTO GERAL E PROTEÇÃO DE DADOS: ----------------------------------------------------------------------- “Nos dias de hoje, a preocupação com a proteção dos dados pessoais está na ordem do dia, o
que deverá também acontecer na Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Tendo sido verificado que muitas das publicações, nos mais variados meios de comunicação
institucional da Camara Municipal de Arouca, divulgam-se fotografias, especialmente de crianças; entendo que
a autarquia deverá dar o exemplo e acautelar a proteção de dados, em especial protegendo a identificação das
mesmas.” ---- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A propósito do referido pelo Vereador senhor Fernando Mendes a senhora Presidente disse que: ------------------ 1. A construção daquela ligação é uma grande conquista para Arouca e para os Arouquenses,
sendo o lançamento da obra apenas uma fase de todo um processo que estará sujeito a vicissitudes várias e
que, tal como referiu no discurso da cerimónia ocorrida para esse lançamento, não irá esquecer a necessidade
de construir o troço restante, sem no entanto menosprezar a importância do passo que acaba de ser dado. ------------------------ 2. A Câmara tem tido bem presente a preocupação de apoiar os investimentos que as
associações fazem em instalações, apoiando também na elaboração de projetos e na preparação de
candidaturas à obtenção de financiamento por fundos comunitários. ---------------------------------------------------------------------------- A propósito do assunto suscitado pelo Vereador senhor Vítor Carvalho, a senhora Presidente
disse que a Câmara tem sempre bem presente a necessidade de proteção dos jovens em seio escolar, pelo que
as publicações que faz das ações que são realizadas em edifícios escolares do município é feita com
autorização prévia dos pais ou encarregados de educação das crianças. ---------------------------------------------------------------------- II — PERÍODO DA ORDEM DO DIA: ---------------------------------------------------------------------------------
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------------------ 01. ATA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a ata número 21/2018, relativa à reunião ordinária de 2
de outubro corrente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Achada conforme, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprová-la. ------------------ 02. JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Nada a registar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: ----------------------------------------------- Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 196 do dia de ontem, que apresenta um
saldo em disponibilidades no valor global de €5.118.701,73 (cinco milhões cento e dezoito mil setecentos e um
euros e setenta e três cêntimos), correspondente a operações orçamentais e não orçamentais, nos valores de,
respetivamente, €4.666.501,05 (quatro milhões seiscentos e sessenta e seis mil quinhentos e um euros e cinco
cêntimos) e €452.200,68 (quatrocentos e cinquenta e dois mil duzentos euros e sessenta e oito cêntimos). ------------------------ A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/GRANDES OPÇÕES DO PLANO – 21.ª ALTERAÇÃO: ------------------------ Foi presente à consideração da Câmara a 21.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 €6.000,00 (seis mil euros), documento que se dá aqui como reproduzido e a
fazer parte integrante desta ata. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com as abstenções dos
Vereadores senhores Fernando Mendes e Vítor Carvalho e o voto contra da Vereadora senhora Sandra Melo,
aprovar o documento que antecede. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ORÇAMENTO – 21.ª ALTERAÇÃO: ------------------------------------------------- Foi presente a 21.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 €31.400,00 (trinta e um
mil e quatrocentos euros), documento que se dá aqui como reproduzido e a fazer parte integrante desta ata. ---------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com as abstenções dos
Vereadores senhores Fernando Mendes e Vítor Carvalho e o voto contra da Vereadora senhora Sandra Melo,
aprovar o documento aquele documento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/REUNIÃO ORDINÁRIA - ALTERAÇÃO DO LOCAL: ---------------------------- Pela senhora Presidente foi presente a seguinte proposta: ---------------------------------------------------------------------- “As reuniões da Câmara Municipal realizam-se, por força da deliberação tomada em 19 de
outubro do ano findo, no Edifício dos Paços do Concelho.-------------------------------------------------------------------------
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------------------ No entanto, considerando a importância da aproximação aos munícipes dos atos de tomada de
decisão por parte dos órgãos do Município, incentivando a sua participação cívica, proponho que a primeira
reunião ordinária do próximo mês de novembro, marcada, por força daquela deliberação, para o dia 6, se realize
no Polo Escolar de Chave, sito no lugar de Costeira, freguesia de Chave, com início às 14:30 horas.” -------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta. ----------------------- 07. ENSINO BÁSICO/IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À
FAMÍLIA E DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA – PROTOCOLOS: ------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a minuta do protocolo a celebrar entre o Município, o
Agrupamento de Escolas de Arouca, o Agrupamento de Escolas de Escariz e a Associação de Pais e
Encarregados de Educação dos Alunos da Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico da Vila de Arouca, a
Associação de Pais e Encarregos de Educação da Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Lugar de Canelas, a
Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos do 1.º CEB e Jardim de Infância das Escolas da
Freguesia de Escariz, a Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola n.º 1 e 2 do
Casal, Mansores e Pré-Escola, a APET-Associação de Pais e Encarregados de Educação das Escolas do 1.º
Ciclo e Jardim de Infância de Tropeço, a Associação de Pais e Encarregados de Educação das Escolas do 1.º
Ciclo de Paços, Fuste, Bustelo e Jardim Escola, a Associação de Pais/Encarregados de Educação e Amigos do
1.º Ciclo e Jardins de Infância de Fermedo e Mato, a Associação de Pais e Encarregados de Educação das
Escolas EB1 e Jardim de Infância da Freguesia do Burgo, a Associação de Pais e Encarregados de Educação
da Escola do Primeiro Ciclo da Boavista, a Associação de Pais e Encarregados de Educação do Jardim de
Infância e EB1 do Paço, Rossas, a Associação de Pais e Encarregados de Educação das Escolas do 1.º CEB e
Jardim de Infância de Chave e a Associação de Pais e Encarregados de Educação das Escolas de Alvarenga,
que terá “por objeto a realização das atividades na educação pré-escolar, proporcionando a oferta gratuita de
atividades de animação de apoio à família para o pré-escolar e componente de apoio à família para o préescolar e 1.º CEB em horário a definir em cada estabelecimento de ensino”, documento que se dá aqui como
reproduzido e a fazer parte integrante desta ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela minuta. -------------------------- 08. ENSINO BÁSICO/IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À
FAMÍLIA E DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA – CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S. SALVADOR DO
BURGO DE AROUCA E PATRONATO – CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL RAINHA SANTA MAFALDA –
PROTOCOLOS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Foram presentes à consideração da Câmara as minutas dos protocolos a celebrar entre o
Município, o Agrupamento de Escolas de Arouca, o Centro Social Paroquial de S. Salvador do Burgo de Arouca
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e o Patronato, Centro Paroquial e Social Santa Mafalda que terá “por objeto a realização das atividades na
educação pré-escolar, proporcionando a oferta de atividades de animação de apoio à família para o pré-escolar
e componente de apoio à família para o 1.º Ciclo, 2.º CEB e 3.º CEB, em horário a definir na respetiva
instituição”, 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.----------------------- 09. ENSINO BÁSICO/AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESCARIZ – ALUNOS COM
NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS – SUBSÍDIO: -------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o ofício registado sob o número 5.662, em 26 de
setembro findo, do Agrupamento de Escolas de Escariz, a solicitar a concessão de um subsídio para fazer face
a despesas com o transporte de sete alunos com necessidades educativas especiais, acompanhados de um
adulto, uma vez por semana, da Escola Básica de Fermedo para as piscinas de Escariz e regresso à escola. --------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, conceder o subsídio de
€1.272,00 (mil duzentos e setenta e dois euros), pagando no decurso do corrente ano €424,00 (quatrocentos e
vinte e quatro euros) e o restante no início do próximo ano.---------------------------------------------------------------------------------------- 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 5.533, de 24 de setembro findo, de Vítor de Almeida Ferreira, residente na Rua de
Salgueiroso, freguesia de Chave, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a reparação da
bomba do sistema de abastecimento de água à sua habitação e com a aquisição de bens de primeira
necessidade;- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 5.338, de 13 de setembro último, de José Augusto Soares de Oliveira, residente no
Bairro dos Pobres, nesta vila, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de
prótese dentária; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Registo n.º 5.654, de 26 de setembro findo, de Júlia Rosa Gonçalves Paiva Teixeira, residente em
Cortinhal, Tropeço, a solicitar que a Câmara suporte a totalidade dos custos com os transportes escolares da
sua educanda Maria José. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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. ----- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ 11. HABITAÇÃO/REABILITAÇÃO DE HABITAÇÕES SOCIAIS NO BAIRRO SOCIAL DE PADE
- ALVARENGA - PRORROGAÇÃO DE PRAZO: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente a carta registada sob o número 5.918, em 9 de outubro corrente, de Binómio
Elevado – Técnicas de Engenharia e Construção, Ld.ª, adjudicatária da empreitada em epígrafe, a solicitar a
prorrogação por mais 30 dias do prazo para a conclusão dos trabalhos. ----------------------------------------------------------------------- Face à informação da DPO, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com as
abstenções dos Vereadores senhores Vítor Carvalho e Sandra Melo, conceder a prorrogação requerida, a título
gracioso. ----- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12. RESÍDUOS SÓLIDOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA E TRANSPORTE DE
RESÍDUOS URBANOS E LAVAGEM, DESINFEÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONTENTORES NO MUNICÍPIO
DE AROUCA – ADJUDICAÇÃO – MINUTA DO CONTRATO:------------------------------------------------------------------------------------ Foi presente à consideração da Câmara o relatório final do júri que procedeu à análise das
propostas concorrentes ao concurso público para adjudicação da prestação de serviços de recolha e transporte
de resíduos urbanos e lavagem, desinfeção e manutenção de contentores no Município de Arouca, bem como a
minuta do contrato a celebrar com a adjudicatária. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade: --------------------------------------------------------- Face às conclusões do referido júri, adjudicar a prestação de serviços à concorrente Ferrovial
Serviços, S. A., pelo valor proposto de €51.350,88 (cinquenta e um mil trezentos e cinquenta euros e oitenta e
oito cêntimos); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aprovar a minuta do contrato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13. BOMBEIROS/CONCESSÃO DE REGALIAS AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS –
ANTÓNIO JOÃO TEIXEIRA DE PINHO - REDUÇÃO DE IMI: ------------------------------------------------------------------------------------ Foi presente o requerimento registado sob o número 5.850, em 4 de outubro findo, de António
João Teixeira Pinho, residente no lugar de Cancelo, lote 6, rés-do-chão, 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, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º
441/19920622 e inscrito na matriz predial sob o art.º U-1494-A ----------------------------------------------------------------------------------- Face à informação do DAGF, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
indeferir o pedido por ter sido apresentado para lá do prazo definido no n.º 3, art.º 7.º do referido regulamento.-------------------- 14. TURISMO/RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS PRIMÁRIAS DO PLANO DOS CENTENÁRIOS
PARA FINS TURÍSTICOS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO: ----------------------------------------------------------------------
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------------------ Foi presente à consideração da Câmara a carta registada sob o n.º 5.942, em 10 de outubro
corrente, de Sucessos e Tanto, S. A., adjudicatária da empreitada em epígrafe, a solicitar a prorrogação em um
mês do prazo para conclusão dos trabalhos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Face à informação da DPO a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
conceder, a título gracioso, a pretendida prorrogação do prazo. ---------------------------------------------------------------------------------- A Vereadora senhora Sandra Melo ausentou-se da reunião.-------------------------------------------------------------------- 15. TURISMO/CONSTRUÇÃO DA PONTE PEDONAL SUSPENSA SOBRE O RIO PAIVA PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE - DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO: --------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o “desenvolvimento específico do plano de segurança e
saúde” relativo à empreitada em epígrafe, no que concerne à “Nova edição da PTRE04” onde estão
“contempladas todas as revisões efetuadas até à presente data”. -------------------------------------------------------------------------------- Face à informação da DPO, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
aprovar aquele documento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Reentrou a Vereadora senhora Sandra Melo. --------------------------------------------------------------------------------------- 16. REDE VIÁRIA/LIGAÇÃO RODOVIÁRIA DO PARQUE DE NEGÓCIOS DE ESCARIZ À A32 –
ACORDO DE GESTÃO: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o acordo de gestão celebrado no dia 11 do corrente mês
de outubro entre a Infraestruturas de Portugal, S. A. e o Município de Arouca tendo “por objeto a execução da
ligação com uma extensão de cerca de 7 km entre o Parque de Negócios de Escariz e a A32 no nó de Pigeiros”,
intervenção essa que se enquadra “na implementação do ‘Programa de Valorização das Áreas Empresariais’,
definido e a apresentado pelo Governo em 7 de fevereiro de 2017”, acordo esse 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 da Vereadora
senhora Sandra Melo, aprovar o documento que antecede.---------------------------------------------------------------------------------------- 17. REDE VIÁRIA/PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A FUSTE - MOLDES –
PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o plano de segurança e saúde relativo à empreitada em
epígrafe. ------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face à informação da DPO, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
aprovar aquele plano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ 18. DEFESA DO AMBIENTE/AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA GALERIA
RIPÍCOLA DO RIO PAIVA E SEUS AFLUENTES – AVISO, PROGRAMA DE PROCEDIMENTO E CADERNO
DE ENCARGOS: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foram presentes à consideração da Câmara o aviso, o programa de concurso e o caderno de
encargos relativos à aquisição de serviços de recuperação da galeria ripícola do rio Paiva e dos seus efluentes. ------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, contratar a referida prestação
de serviços, fixar em €631.502,00 (seiscentos e trinta e um mil quinhentos e dois euros) o respetivo preço base,
adotar o procedimento de concurso público com publicidade internacional para o efeito e aprovar as referidas
peças procedimentais, nos termos do disposto no CCP. -------------------------------------------------------------------------------------------- 19. DIVERSOS/FORNECIMENTO DE GÁS PROPANO A GRANEL PARA 2018 E 2019 –
ADJUDICAÇÃO – MINUTA DO CONTRATO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o relatório final do júri que procedeu à análise das propostas concorrentes ao
concurso público para o fornecimento de gás propano a granel para 2018 e 2019, acompanhado da minuta do
contrato a celebrar com a adjudicatária. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade: --------------------------------------------------------- Face às conclusões do júri, adjudicar aquele fornecimento à concorrente Gascan, S. A., pelo valor
proposto de €109.665,60 (cento e nove mil seiscentos e sessenta e cinco euros e sessenta cêntimos), para o
fornecimento estimado de 155 toneladas gás; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aprovar a minuta do contrato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20. DIVERSOS/PERCURSO PEDONAL E CICLÁVEL DO VALE DE AROUCA - AQUISIÇÃO DE
TERRENOS: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pela senhora Presidente foram presentes as seguintes propostas:------------------------------------------------------------ 1. “A Sr.ª Mafalda da Costa Bombaça Teixeira, contribuinte n° 151 634 645, divorciada, dispõe-se
a vender, com destino à construção da ciclovia do vale de Arouca, pelo preço global de 2.187,31€, uma parcela
de terreno com a área de 536,50 m², a confrontar de norte com a vendedora, do poente com caminho, nascente
com Joaquim Pinho Silva, e do sul com rio, a destacar do prédio rústico, sito em Cela, freguesia de Urrô e
concelho de Arouca, inscrito na matriz predial sob o n° 2694 e descrito na Conservatória de Registo Predial sob
o n° 843, devidamente identificada a roxo e com o número 48 na planta em anexo. -------------------------------------------------------- A Câmara Municipal obriga-se: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 - deixar o caminho com a largura e elevação de terra iguais às atuais, com a dureza necessária
para passagem diária de veículos pesados agrícolas, para o "Campo e Lameiro do Talho", propriedade de
Joaquim Pinho Silva; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ata n.º 22/2018
Reunião de 16.10.2018
Pg. 9

MUNICÍPIO DE AROUCA
Câm ar a M un ic ip al

___________________________________

------------------ 2 - manter a canalização da água do corgo que existe em largos tubos de cimento, redondos,
subterrados, em direção ao rio (ao longo da partilha "Pé da Porca " e "Campo e Lameiro do Talho"); --------------------------------- 3 - manter subterrado e com os mesmos limites, o tubo de plástico existente para a recolha e
distribuição da água do rio para a rega ("Pé da Porca", "Lousais" e "Lamadrigo", terrenos contíguos à
propriedade da vendedora); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 - manter os escoamentos (2 ou 3) em tubos redondos de cimento, por baixo do caminho, até ao
rio, que evitam cheias em tempo de muita chuva, conforme verificação in loco; -------------------------------------------------------------- 5 - deixar um "largo", como o existente, no início do caminho, para passagem e manobras de
veículos agrícolas pesados e com atrelado; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 - recuar os esteios para o limite do seu terreno restante, bem como colocar os sobrantes noutro
terreno seu, contíguo, em local a designar, todos devidamente envolvidos com arame (como se encontram
atualmente).-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nestes termos, proponho a aquisição do terreno por parte da Câmara Municipal.” --------------------------------------- 2. “A Sr.ª Lúcia Maria Bombaça Teixeira Gonçalves, contribuinte n° 146 182 421, com a
necessária autorização de seu marido, Sr. António de Jesus Gonçalves, dispõe-se a vender, com destino à
construção da ciclovia do vale de Arouca, pelo preço global de 4.896€, o prédio rústico com a área de 1.200 m²,
sito em Cela, da freguesia de Urrô e concelho de Arouca, inscrito na matriz predial sob o n° 2.692 e descrito na
Conservatória de Registo Predial sob o n° 839, devidamente identificado a laranja e com o número 46 na planta
em anexo. ---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nestes termos, proponho a aquisição do terreno por parte da Câmara Municipal.” --------------------------------------- 3. A Sr.ª Maria Odília de Pinho Brandão da Silva, contribuinte n° 143 179 403, juntamente com o
seu marido, Sr. Joaquim Pinho da Silva, dispõem-se a vender, com destino à construção da ciclovia do vale de
Arouca, pelo preço global de 1.000€, uma parcela de terreno com a área de 245 m², a confrontar de norte com
os vendedores, do poente com Mafalda da Costa Bombaça Teixeira, do nascente com Lúcia Maria Bombaça
Teixeira Gonçalves e do sul com rio, a destacar do prédio rústico, sito em Cela, freguesia de Urrô e concelho de
Arouca, inscrito na matriz predial sob o n° 2691 e descrito na Conservatória de Registo Predial sob o n° 271,
devidamente identificada com o número 47 na planta em anexo. --------------------------------------------------------------------------------- Nestes termos, proponho a aquisição do terreno por parte da Câmara Municipal.” --------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com as abstenções dos
Vereadores senhores Fernando Mendes e Vítor Carvalho, aprovar aquelas propostas.---------------------------------------------------- 21. DIVERSOS/FESTIVAL DA CASTANHA 2018 - ORDENAMENTO DE TRÁFEGO: --------------------------------- Pela senhora Presidente foi presente a seguinte proposta: -----------------------------------------------------
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------------------ “No âmbito da organização da VIII edição do Festival da Castanha, da responsabilidade da
Câmara Municipal, torna-se imperioso instituir medidas complementares de modo a proporcionar segurança e
comodidade quer aos expositores, quer ao público em geral. -------------------------------------------------------------------------------------- Nos termos do disposto no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 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 na 2 do artigo 8.º 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 23 a 28 de outubro de 2018, o trânsito na Vila de Arouca
fique sujeito ao seguinte regime especial: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Av. 25 de Abril (troço compreendido entre o edifício da Cooperativa Agrícola de Arouca e a
Praça Brandão de Vasconcelos):--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.ª Feira - 23/10/2018 - Trânsito condicionado das 08h às 20h ----------------------------------------------------------------- 4.ª Feira - 24/10/2018 - Trânsito condicionado das 08h às 20h ---------------------------------------------------------------- 5.ª Feira - 25/10/2018 - Trânsito condicionado das 08h às 20h ----------------------------------------------------------------- 6.ª Feira - 26/10/2018 - Trânsito proibido das 17h às 24h e estacionamento proibido das 00h às
24h------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sábado - 27/10/2018 - Trânsito proibido das 00h às 01 h e das 09h às 24h e estacionamento
proibido das 00h às 24h -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Domingo - 28/10/2018 - Trânsito proibido das 00h às 01 h e das 09h às 19h e estacionamento
proibido das 00h às 24h -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Praça Brandão de Vasconcelos ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.ª Feira - 26/10/2018 - Trânsito proibido das 11h às 24h ------------------------------------------------------------------------ Sábado - 27/10/2018 - Trânsito proibido das 00h às 01 h e das 21 h às 24h------------------------------------------------ Domingo - 28/10/2018 - Trânsito proibido das 00h às 01h e das 15h às 19h------------------------------------------------ 3. Rua dos Namorados --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6.ª Feira - 26/10/2018 - Estacionamento proibido das 00h às 24h ------------------------------------------------------------- Sábado - 27/10/2018 - Estacionamento proibido das 00h às 24h -------------------------------------------------------------- Domingo - 28/10/2018 - Estacionamento proibido das 00h às 24h --------------------------------------------
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------------------ De modo a facilitar a logística do evento, propõe-se ainda o condicionamento do estacionamento
público a sul do Parque Municipal, permitindo-o apenas aos colaboradores do evento com veículos devidamente
identificados e autorizados.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta. ----------------------- 22. DIVERSOS/FONSECA, RIBEIRO & AMORIM, 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 Fonseca, Ribeiro & Amorim, Ld.ª, com
estabelecimento comercial na Praça Brandão de Vasconcelos, n.º 9, nesta vila.------------------------------------------------------------- Face à informação da DAU, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
deferir o pedido.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA ZONA
POENTE DA VILA DE AROUCA – AUTO N.º 5: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Foi presente o auto de medição de trabalhos número 5, relativo à empreitada em epígrafe, no
valor de €12.367,00 (doze mil trezentos e sessenta e sete euros). ------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. ----------------------------- 24. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/INTRODUÇÃO DE MODOS SUAVES NA RUA DE
EGAS MONIZ – AUTOS N.º 4, 5 E 6: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foram presentes à consideração a Câmara os autos de medição de trabalhos números 4, 5 e 6,
relativos à empreitada em epígrafe, nos valores de, respetivamente, €4.480,65 (quatro mil quatrocentos e
oitenta euros e sessenta e cinco cêntimos), €13.706,40 (treze mil setecentos e seis euros e quarenta cêntimos)
e €13.182,50 (treze mil cento e oitenta e dois euros e cinquenta cêntimos).------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aqueles autos. -------------------------- 25. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS PRIMÁRIAS DO
PLANO DOS CENTENÁRIOS PARA FINS TURÍSTICOS – AUTO N.º 7: --------------------------------------------------------------------- Foi presente o auto de medição de trabalhos número 7, relativo à empreitada em epígrafe, no
valor de €9.445,38 (nove mil quatrocentos e quarenta e cinco euros e trinta e oito cêntimos). ------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. ----------------------------- 26. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/REABILITAÇÃO DE HABITAÇÕES SOCIAIS NO
BAIRRO SOCIAL DE PADE – ALVARENGA – AUTO N.º 15: -------------------------------------------------------------------
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------------------ Foi presente o auto de medição de trabalhos número 15, relativo à empreitada em epígrafe, no
valor de €8.801,58 (oito mil oitocentos e um euros e cinquenta e oito cêntimos).------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. ----------------------------- 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 50 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. -------------------------------------------------------------

