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ATA N.º 08/2020
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 21.ABRIL.2020
------------------ Aos vinte e um dias do mês de abril de dois mil e vinte, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal
de Arouca, sob a Presidência da sua Presidente, senhora Margarida Maria de Sousa Correia Belém, e com a
presença dos Vereadores senhores António Brandão Tavares, Maria Fernanda da Conceição Oliveira, Albino
Jorge Cardoso Gonçalves, Fernando Brandão Mendes, Vítor Carlos Costa Carvalho e Pedro Miguel de Oliveira
Rodrigues Vieira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A presente reunião foi realizada por videoconferência como forma de minimizar os riscos de
propagação da doença covid-19, seguindo desse modo as recomendações das autoridades mundial e nacional
de saúde. ----- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pelas 14.30 horas a senhora Presidente declarou aberta a reunião. ---------------------------------------------------------- I — PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ---------------------------------------------------------------------------------- A senhora Presidente começou por apresentar o relatório preliminar da situação no município da
pandemia por covid-19, bem como das medidas que estão a ser tomadas tendentes a minimizar o seu alastrar
bem como aquelas que estão já a ser desenvolvidas no sentido de preparar o retorno à normalidade possível e
ao retomar da atividade económica, relatório esse que se dá aqui como reproduzido e a fazer parte integrante
desta ata. ----- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seguidamente, a senhora Presidente informou o executivo que o contrato de adjudicação da
empreitada de construção do troço da variante entre o lugar de Abelheira e a A32, já obteve o visto do Tribunal
de Contas, prevendo-se que a sua consignação ocorra até ao final do próximo mês de Maio e o
consequentemente início dos trabalhos, sendo certo que continua a decorrer o processo de expropriação dos
terrenos. ------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Vereador senhor Fernando Mendes pediu a palavra para: ------------------------------------------------------------------- 1. A propósito da construção do troço da variante da Abelheira à A32, perguntar se o projeto
contempla a construção de rotundas entre o seu início e fim; -------------------------------------------------------------------------------------- 2. Apresentar o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “PROPOSTA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONSEQUENTES OBRAS DE
REQUALIFICAÇÃO DE EIXOS URBANOS COM DENSIDADE DE OCUPAÇÃO ---------------------------------------------------------- A vila de Arouca nos últimos 30 anos desenvolveu-se de forma muito rápida em termos de
crescimento das suas áreas residenciais. Quase sempre os arruamentos onde assentaram estes crescimentos
não mereceram o desenho urbano que deveriam. Tanto em alargamentos e alinhamentos, mas também em
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condições aceitáveis para quem neles circula a pé. Basicamente as construções foram de uma forma geral
assentando sobre caminhos rurais antigos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Como é sabido tenho-me debatido, já no passado enquanto presidente da junta de freguesia,
para a necessidade de intervenção entre outros neste eixo; assim nesta e nas próximas reuniões iremos
identificar alguns eixos que quanto a nós deveriam ser alvo de intervenções. Na mesma continuidade de outros
que já mereceram atenção tanto em projetos como mesmo em obras concluídas. ---------------------------------------------------------- Eixo Rua das Calçadas – Rua do Pinheiro – Rua Pedro Alvares Cabral ------------------------------------------------ Este eixo é uma “espinha dorsal” de toda uma área em que se exige intervenção. Esta zona
apresenta uma forte densidade de construção, com mais de 6 dezenas de edifícios habitacionais. Portanto é
exigível que seja tratada com a devida atenção e importância o mais rapidamente possível para que possamos
proporcionar a todos os habitantes da Vila de Arouca as mesmas condições na sua área residencial. ------------------------------- Não propomos, como é obvio, que se faça toda a intervenção de uma vez só e “para amanhã”
pois tal seria certamente incomportável, mas que se realize um projeto conjunto estratégico de intervenção
faseado no tempo. É conhecido que a Rua Pedro Alvares Cabral parecia ser um ponto inicial de requalificação
dessa zona, mas depois dos alargamentos nunca mais sofreu qualquer tipo de intervenção. -------------------------------------------- Assim, esperamos que esta seja uma proposta que mereça a consideração e ação do executivo
pois parece-nos que tal seja um assunto consensual e que deverá estar na lista de inquietações do executivo.” ------------------- Usou depois da palavra o Vereador senhor Vítor Carvalho para apresentar o seguinte: --------------------------------- “1. ACESSIBILIDADES/ INFRAESTRUTURAS/REDE VIÁRIA ---------------------------------------------------------------- Gostaria de referir que ando há mais de dois anos a alertar para as lastimáveis condições do piso
em que se encontra a via de comunicação que liga o lugar de Forcada, Porto Escuro, Figueiredo até Santo
Aleixo.--------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para quando se perspetiva a intervenção? ------------------------------------------------------------------------------------------- 2. INFRAESTRUTURAS DE APOIO AO TURISMO ------------------------------------------------------------------------------- Qual o ponto de situação relativo às intervenções nas escolas primárias de Bustelo, Merujal e
Silveiras; e já agora que modelo de gestão está o executivo a pensar para as mesmas?” ------------------------------------------------- Seguidamente o Vereador senhor Pedro Vieira usou da palavra para: ------------------------------------------------------- 1. Dizer que a organização concelhia da Juventude Popular lhe pediu que manifestasse junto da
Câmara a sua disponibilidade para, em regime de voluntariado, ajudar nas situações em que se sinta a carência
de recursos humanos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ 2. Pedir que a senhora Presidente comente a notícia, com um título sensacionalista, que foi
publicada num jornal local sobre a instalação de um hospital de campanha no pavilhão anexo à Escola
Secundária de Arouca, onde se dava a entender que na escola iriam conviver alunos e doentes com covid-19. ------------------- A propósito da intervenção do Vereador senhor Fernando Mendes a senhora Presidente disse
que: ------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Que do projeto aprovado não consta qualquer rotunda para além da que será construída no
lugar de Abelheira. Disse ainda que em reunião recente com a empresa Infraestruturas de Portugal pediu que
fosse estudada a possibilidade de criar um acesso, nas imediações do lugar de Londral, de modo a melhor
servir as freguesias de Fermedo e de S. Miguel do Mato.------------------------------------------------------------------------------------------- 2. O arruamento está já previsto no PU e irá ser requalificado quando houver condições para tal. ------------------- Acerca da intervenção do Vereador senhor Vítor Carvalho a senhora Presidente referiu que:------------------------- 1. Está previsto o arranjo da estrada, encontrando-se os serviços a reorganizar as prioridades de
intervenção, em face da situação anómala que se está a viver; ----------------------------------------------------------------------------------- 2. As obras encontram-se terminadas, não estando os equipamentos ainda em funcionamento
devido à atual situação de pandemia. Disse ainda que, pelo menos numa primeira fase, será a autarquia a gerir
esses equipamentos, que terão como principal objetivo apoiar a estratégia de valorização dos percursos
pedestre e da rota dos geossítios, bem como de algumas iniciativas culturais que se pretende levar a cabo. ----------------------- Na sequência da intervenção do Vereador senhor Pedro Vieira, a senhora Presidente disse que: ------------------- 1. Os serviços do município que estão a coordenar o banco de voluntariado já têm conhecimento
dessa disponibilidade, que se enaltece e a que se recorrerá sempre que se mostre necessário. ---------------------------------------- 2. Não vai comentar a notícia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Disse ainda que as medidas que estão a ser tomadas visam preparar o Concelho para os piores
cenários, pese embora se estar muito longe do que se passa quer a nível nacional, quer a nível da região norte
ou do agrupamento de concelhos de Entre Douro e Vouga, sendo certo que se vier a ser necessário ocupar as
camas que se instalaram, o que para já não se perspetiva de todo, o pavilhão reúne condições de acesso
independentes e de isolamento da escola que tornam negligenciável o risco de contágio dos alunos que
venham a frequentar o estabelecimento de ensino.--------------------------------------------------------------------------------------------------- II — PERÍODO DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 01. ATA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a ata n.º 07/2020, relativa à reunião de 7 de abril
corrente. ------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Achada conforme, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprová-la. -
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------------------ 02. JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nada a registar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: ----------------------------------------------- Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 67, do dia de ontem, que apresenta um
saldo em disponibilidades no valor global de €5.531.933,67 (cinco milhões quinhentos e trinta e um mil
novecentos e trinta e três euros e sessenta e sete cêntimos), correspondente a operações orçamentais e não
orçamentais, nos valores de, respetivamente, €4.919.356,39 (quatro milhões novecentos e dezanove mil
trezentos e cinquenta e seis euros e trinta e nove cêntimos) e €612.577,28 (seiscentos e doze mil quinhentos e
setenta e sete euros e vinte e oito cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/GRANDES OPÇÕES DO PLANO – 9.ª ALTERAÇÃO:-------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a 9.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 €24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos euros), documento que se dá
aqui como reproduzido e a fazer parte integrante desta ata. --------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com as abstenções dos
Vereadores senhores Fernando Mendes, Vítor Carvalho e Pedro Vieira, aprovar aquela alteração. ------------------------------------ 05. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ORÇAMENTO – 9.ª ALTERAÇÃO: --------------------------------------------------- Foi presente a 9.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 €24.500,00 (vinte e
quatro mil e quinhentos euros), documento que se dá aqui como reproduzido e a fazer parte integrante desta
ata.------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com as abstenções dos
Vereadores senhores Fernando Mendes, Vítor Carvalho e Pedro Vieira, aprovar o documento que antecede. ---------------------- 06. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/MEDIDAS DE APOIO NO ÂMBITO COVID-19:------------------------------------ Pela senhora Presidente foi presente a proposta que se dá aqui como reproduzida e a fazer parte
integrante desta ata, em que, depois de dar a conhecer “as medidas que a Câmara Municipal está a levar a
efeito no âmbito do apoio social às famílias em situação de carência e aos alunos do ensino obrigatório com
necessidades de equipamento informático e de acesso à internet”, propõe que a Câmara: ----------------------------------------------- a) Aprove “medidas excecionais de apoio às IPSS, às associações dos Bombeiros Voluntários e
às associações de natureza cultural, social, recreativa e desportiva”, nos termos ali referidos;--------------------------
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------------------ b) Reconheça “a isenção total das taxas municipais devidas pela concessão de licenças ou
autorizações para ocupação da via pública e para a colocação de equipamentos publicitários ou afixação e
distribuição de outros meios publicitários, requeridas por pessoas singulares ou coletivas com estabelecimentos
de comércio ou de serviços instalados na área geográfica do município, no ano civil em curso”. ---------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com a abstenção do Vereador
senhor Pedro Vieira, aprovar aquela proposta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Os Vereadores senhores Fernando Mendes e Vítor Carvalho apresentaram a seguinte declaração
de voto:-------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Votamos favoravelmente todas as medidas e vimos com satisfação que levaram em conta a
maioria das propostas apresentadas pelo PSD e que visam ajudar os arouquenses das mais variadas formas.
Certamente que no futuro continuaremos a apresentar propostas que julguemos pertinentes”------------------------------------------- Em sequência, a senhora Presidente apresentou a seguinte declaração: --------------------------------------------------- “No que concerne às medidas excecionais no âmbito da covid-19, as quais mereceram a minha
melhor atenção, sou a informar que, conforme é do conhecimento dos senhores Vereadores algumas das
medidas enunciadas já se encontram a ser adotadas pelo município e outras encontram-se hoje no ponto 6 da
agenda, para aprovação”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Por sua vez, o Vereador senhor Pedro Vieira justificou o seu voto com a seguinte declaração: ----------------------- “Sou favorável a grande parte destas medidas. Contudo, considerando que a proposta pode ir
contra os regulamentos existentes sobre a atribuição de subsídios às instituições, e não tendo este executivo a
competência para a alteração dos regulamentos, sendo essa competência atribuída à Assembleia Municipal, e
porque entendo que é possível submeter ainda as referidas instituições ao cumprimento dos requisitos sobre
atribuição de subsídios, ainda que de forma simplificada, abstenho-me, não por discordar do apoio a estas
instituições (IPSS´s, associações de natureza cultural, social, recreativa e desportiva), mas por razões de
natureza jurídica, como referi.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07. ENSINO BÁSICO/REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA
ESCOLA BÁSICA DE AROUCA (CENTRO ESCOLAR EB 2/3 DE AROUCA) – APAINELADOS DE MADEIRA
EM VÃOS: --- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a informação da DPO n.º 5.830, de 14 de abril corrente, a
dar conta que no âmbito da execução dos trabalhos que constituem a empreitada em epígrafe se verificou que a
espessura da parede exterior dos blocos existentes é superior à que consta do projeto respetivo, facto que
aumenta em €3.715,41 (três mil setecentos e quinze euros e quarenta e um cêntimos) o custo dos trabalhos
relativos aos apainelados em madeira previstos para as ombreiras e parapeitos. Informam ainda os mesmos
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serviços que foi verificado em obra que a adjudicatária fez modificações àqueles revestimentos em alguns dos
vãos, nomeadamente na cozinha e em instalações sanitárias, executando-os em outros materiais (azulejo,
corticite e reboco com pintura), resultando daí uma menos valia de €692,95 (seiscentos e noventa e dois euros
e noventa e cinco cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aquando da apresentação deste assunto, o Vereador senhor Fernando Mendes informou a
senhora Presidente que nele tem interesse enquanto sócio da adjudicatária, pelo que deve ser declarado
impedido de participar na sua discussão e votação. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Declarado o impedimento, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
sem a presença daquele membro e face à referida informação, aprovar os trabalhos correspondentes a erros e
omissões do projeto e a aludida menos valia nos referidos valores.------------------------------------------------------------------------------ 08. DESPORTO E TEMPOS LIVRES/AMPLIAÇÃO/REMODELAÇÃO DO COMPLEXO
DESPORTIVO DE AROUCA - SALA POLIVALENTE – PRORROGAÇÃO DE PRAZO: -------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a carta registada sob o n.º 4.036, em 14 de Abril findo, de
Emílio Aguiar – Construções, Ld.ª, adjudicatária da empreitada em epígrafe, a solicitar a prorrogação por cinco
meses, do prazo para a conclusão dos trabalhos respetivos. -------------------------------------------------------------------------------------- Pese embora a informação da DPO, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por
unanimidade, prorrogar o prazo apenas até 31 de julho próximo, sendo desse prazo 84 dias concedidos a título
legal e os restantes a título gracioso.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09. DIVERSOS/TOPONÍMIA DA FREGUESIA DE CHAVE – 2.ª ALTERAÇÃO: ------------------------------------------ Foi presente à consideração da Câmara a proposta de alteração da toponímia da freguesia de
Chave, documento que se dá aqui como reproduzido e a fazer parte integrante desta ata. ----------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta. ----------------------- 10. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/ REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS
INSTALAÇÕES DA ESCOLA BÁSICA DE AROUCA (CENTRO ESCOLAR EB 2/3 DE AROUCA) – AUTOS
N.º 22 E 23: - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foram presentes os autos de medição de trabalhos números 22 e 23, relativos à empreitada em
epígrafe, nos valores de, respetivamente, €51.195,08 (cinquenta e um mil cento e noventa e cinco euros e oito
cêntimos) e €5.828,14 (cinco mil oitocentos e vinte e oito euros e catorze cêntimos).------------------------------------------------------- Aquando da apresentação deste assunto, o Vereador senhor Fernando Mendes informou a
senhora Presidente que nele tem interesse enquanto sócio da adjudicatária, pelo que deve ser declarado
impedido de participar na sua discussão e votação. ---------------------------------------------------------------------------------
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------------------ Declarado o impedimento, a Câmara deliberou, sem a presença daquele membro, 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 16 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. -------------------------------------------------------------

