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ATA N.º 05/2022
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 02.MARÇO.2022
------------------ Aos dois dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, na freguesia de Mansores e sede da
Junta de Freguesia, 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
Cláudia Margarida Brandão de Oliveira, Albino Jorge Cardoso Gonçalves, António Carlos Gomes Duarte, Vítor
Carlos Costa Carvalho e Maria Helena Pinto Rodrigues. -------------------------------------------------------------------------------------------- Pelas 14.30 horas a senhora Presidente declarou aberta a reunião. ---------------------------------------------------------- Faltou a senhora Vereadora Célia Regina Brandão Alves. ----------------------------------------------------------------------- I — PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ---------------------------------------------------------------------------------- Antes de iniciar os trabalhos a senhora Presidente agradeceu ao Presidente da Junta de
Freguesia as facilidades concedidas para a realização da presente reunião descentralizada da Câmara, tendo o
senhor Presidente da Junta respondido ser com orgulho que recebe o executivo municipal, aproveitando para
agradecer toda a colaboração e apoio que tem recebido da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------- Seguidamente a senhora Presidente usou da palavra para: --------------------------------------------------------------------- 1. Dizer que “Foi há exatamente 2 anos que se registou o primeiro caso de COVID no nosso país.
Foram 2 anos, como todos sabemos, de enorme dificuldade e exigência, em que tivemos todos que unir
esforços para ultrapassar esta situação de emergência de saúde pública. --------------------------------------------------------------------- Desde o primeiro momento e em parceria com as entidades de saúde, Juntas de Freguesia, as
IPSS’s, os nossos agrupamentos de escolas, Bombeiros, GNR que tudo fizemos para garantir o apoio
necessário a todos os arouquenses e aos nossos empresários. ---------------------------------------------------------------------------------- Quando entramos numa nova fase da pandemia e expressando a nossa viva solidariedade a
todos os arouquenses que, de modo mais direto, foram afetados pela mesma, nomeadamente pela perda de
entes queridos, gostaria, de em nome do Município, deixar também uma viva e sentida palavra de
agradecimento a todas as equipas – do Município, da saúde e demais entidades parceiras – por todo o esforço
e por todo o empenho nestes 2 duros anos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Reiterar também, nesta fase em que se desmobilizam os meios municipais afetos à vacinação, o
compromisso de reativar os mesmos se tal se vier a relevar necessário, mantendo assim a permanente
disponibilidade para cooperar e colaborar com as entidades de saúde no que neste âmbito possa ser
necessário.” -- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ 2. Expressar a solidariedade com a Ucrânia e com os seus cidadãos, vítimas de invasão bélica
por parte da Rússia, dizendo que a Câmara está a encetar mecanismos de apoio a refugiados daquele país, na
senda do pacote de medidas especiais aprovado pelo Governo para o seu acolhimento, proteção e integração. ------------------- 3. Fazer o ponto da situação do processo de descentralização de competências da Administração
Central para o Município particularmente nos domínios da educação e da saúde. ----------------------------------------------------------- Seguidamente a Vereadora senhora Helena Rodrigues pediu a palavra para apresentar o
seguinte: ----- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Na ordem de trabalhos para a reunião de hoje, consta um ponto relativo a colocação de
sinalização rodoviária. Numa reunião anterior também constou um ponto idêntico. A minha questão é: estas
situações têm de vir a reunião de Câmara? Há obrigatoriedade de aprovação pelo executivo para a sua
colocação? -- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Esta minha dúvida tem como objetivo alertar para uma situação colocada na última reunião por
um membro da Assembleia Municipal, Luís Almeida, que diz respeito à sinalização da Ecovia do Arda nos
pontos de contacto/cruzamento com a via pública. Esta sinalização já se encontra colocada, no entanto não me
recordo que tenha sido aprovada em reunião de Câmara. Se realmente não foi levada a reunião de Câmara
devemos proceder com urgência à retificação a situação para prevenir possíveis consequências e atritos com
seguradoras e afins.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A este propósito a senhora Presidente respondeu que o projeto da obra que foi aprovado pela
Câmara, já incluía a sinalização que foi colocada.----------------------------------------------------------------------------------------------------- De seguida o Vereador senhor Vítor Carvalho pediu a palavra para apresentar o seguinte: ---------------------------- 1. “Saneamento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Gostaria que a Sr.ª Presidente me informasse qual a taxa de cobertura de rede de saneamento
atualmente na freguesia de Mansores. E quando e quanto prevê de alargamento nos próximos 4 anos.” ---------------------------- 2. “Acessibilidades--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Em setembro de 2021, dias antes das eleições, mesmo em dias de chuva o executivo andou num
corrupio no alcatroamento por todo o concelho, acontecendo o mesmo aqui na freguesia de Mansores. Neste
sentido, gostaria de perguntar à Srª Presidente porque é que não conclui a intervenção que fez em Mansores,
nomeadamente lugar da Avitureira e consequente ligação até ao lugar do Carvalhal (Tropeço), uma vez que
esta se encontra num elevado estado de degradação e é uma ligação importante da freguesia de Tropeço a
Mansores e posterior ligação ao litoral. Mais, na ligação da Rua de Santo António à Rua da Liberdade foram
deixados cerca de 25 m sem alcatrão, qual a razão?” -------------------------------------------------------------------------------
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------------------ 3. “Infraestruturas Desportivas/Campo de Futebol das Relvas (Mansores)-------------------------------------------------- No dia 2 de novembro de 2021 o executivo deliberou apoiar a pedido da Junta de Freguesia de
Mansores entre outros a marcação do Campo de Futebol das Relvas (Mansores), sendo que o apoio deste
último resultou no valor no 4 985,00€. Entretanto, seria importante acautelar e fazer o investimento na
substituição do sintético e posterior marcação, uma vez que o mesmo tem mais de 12 anos e encontra-se num
elevado estado de degradação (é praticamente só borracha).” ------------------------------------------------------------------------------------ Em sequência, a senhora Presidente disse que:------------------------------------------------------------------------------------ 1. Estão a ser realizados pela Águas do Norte os projetos de execução da rede de saneamento
em vários lugares do concelho, tendo aquela empresa garantido a execução de €1.700.000,00 no decurso do
corrente ano e no próximo, estando a Câmara disponível para comparticipar nos investimentos que a empresa
pretenda fazer no município. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referiu ainda que, segundo dados daquela empresa relativos a 2020, a taxa de cobertura da rede
de saneamento na freguesia de Mansores é de 56% sendo a taxa de adesão ao serviço de apenas 21%. -------------------------- 2. Este executivo, a exemplo do anterior, trabalha todos os dias do ano. ---------------------------------------------------- Estão identificadas as necessidades da freguesia cuja satisfação será atendida quando for
oportuno, em articulação com a Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Disse ainda que a Câmara coloca tapete nos locais que mostram necessidade dele, pelo que se
ficaram 25 m por pavimentar foi apenas porque não se verificou ser necessário, o que demonstra o bom uso
dos dinheiros públicos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. A questão da substituição do relvado não tem sido colocada, estando a Câmara disponível para
prestar o apoio possível para o efeito à Junta de Freguesia que é a proprietária do recinto. ---------------------------------------------- II — PERÍODO DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 01. ATA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a ata n.º 04/2022, relativa à reunião ordinária realizada
em 22 de fevereiro findo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Achada conforme, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprová-la. ------------------ 02. JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Nada a registar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: ----------------------------------------------- Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 41, de 28 de fevereiro findo, que apresenta
um saldo em disponibilidades no valor global de €8.425.576,41 (oito milhões quatrocentos e vinte e cinco mil
quinhentos e setenta e seis euros e quarenta e um cêntimos), correspondente a operações orçamentais e não
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orçamentais, nos valores de, respetivamente, €7.803.891,83 (sete milhões oitocentos e três mil oitocentos e
noventa e um euros e oitenta e três cêntimos) e €621.684,58 (seiscentos e vinte e um mil seiscentos e oitenta e
quatro euros e cinquenta e oito cêntimos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/GRANDES OPÇÕES DO PLANO – 6.ª ALTERAÇÃO:-------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a 6.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 €5.000,00 (cinco 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 Vítor Carvalho e Helena Rodrigues, aprovar aquela alteração.------------------------------------------------------- 05. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ORÇAMENTO – 6.ª ALTERAÇÃO: --------------------------------------------------- Foi presente a 6.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 €5.000,00 (cinco 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 Vítor Carvalho e Helena Rodrigues, aprovar o documento que antecede. ---------------------------------------- 06. ENSINO BÁSICO/REMODELAÇÃO/AMPLIAÇÃO DA E. B. 1/JARDIM DE INFÂNCIA DE
SERRA DA VILA – MANSORES – PRORROGAÇÃO DE PRAZO: ----------------------------------------------------------------------------- Foi presente a carta registada sob o n.º 2.017, em 21 de fevereiro findo, de Empribuild, Ld.ª,
adjudicatária da empreitada em epígrafe, a solicitar a prorrogação do prazo para a conclusão dos trabalhos. ----------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, indeferir o pedido com os
fundamentos constantes da informação da DPO n.º 2017, de 22 de fevereiro findo, que se encontra a instruir o
pedido, e mandar aplicar a multa contratual de €342,60 (trezentos e quarenta e dois euros e sessenta cêntimos)
por cada dia de atraso na conclusão dos trabalhos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 07. ENSINO BÁSICO/PÓLO ESCOLAR DE ESCARIZ – COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO
RODOVIÁRIA: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a informação da DPO número 4.776, de 22 de fevereiro
findo, a dar conta que foi constatado que na “praça pedonal em frente ao Pólo Escolar de Escariz existe
diariamente a circulação e estacionamento de veículos sobre o pavimento dimensionado e caracterizado para
uso pedonal”, pelo que se propõe a colocação no local de sinalização vertical que proíba o trânsito automóvel
na referida praça. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar a colocação da
sinalização proposta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 08. TURISMO/GEOSSÍTIO – “PEDRAS PARIDEIRAS” – CLASSIFICAÇÃO COMO ÁREA
PROTEGIDA NA TIPOLOGIA DE MONUMENTO NATURAL LOCAL: ------------------------------------------------------------------------ Acompanhada da informação da DAU n.º 4.694, de 22 de fevereiro último, foi presente à
consideração da Câmara a proposta de classificação do geossítio “Pedras Parideiras” como área protegida na
tipologia de monumento local, documento que se dá aqui como reproduzido e a fazer parte integrante desta ata.
------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar a proposta que
antecede e mandar submetê-la à consideração da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------- 09. DIVERSOS/MESQUITA DE SOUSA HOTELS & RESORTS, LD.ª – CESSÃO DE POSIÇÃO
CONTRATUAL: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Foi presente à consideração da Câmara a carta registada sob o número 2.003, em 21 de fevereiro
findo, de Mesquita de Sousa Hotels & Resorts, Ld.ª, a solicitar que a Câmara lhe ceda a posição contratual que
ocupa no contrato celebrado com a Endesa Energia, S. A. – Sucursal Portugal relativo ao ponto de consumo de
energia elétrica localizado no Mosteiro de Arouca.---------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, autorizar a cessão da posição
contratual referida. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EB1+JI DE
SERRA DA VILA EM MANSORES – CENTRO LOCAL DE MANSORES – AUTO N.º 6:------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o auto de medição de trabalhos número 6, relativo à
empreitada em epígrafe, no valor de €15.585,51 (quinze mil quinhentos e oitenta e cinco euros e cinquenta e
um cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. ----------------------------- 11. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/CENTRO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL DE
MOLDES – EB + JI DE PAÇOS – AUTOS N.º 12 E 13: -------------------------------------------------------------------------------------------- Foram presentes à consideração da Câmara os autos de medição de trabalhos números 12 e 13,
relativos à empreitada em epígrafe, nos valores de, respetivamente, €6.522,65 (seis mil quinhentos e vinte e
dois euros e sessenta e cinco cêntimos) e €4.413,78 (quatro mil quatrocentos e treze euros e setenta e oito
cêntimos). ---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aqueles autos. -------------------------- III — INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:---------------------------------------------------------------------------------
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------------------ Pediu para usar da palavra o senhor Ventura Leite que, depois de se congratular pela realização
da presente reunião na sua freguesia e de felicitar a senhora Presidente pelos resultados eleitorais que levaram
à sua reeleição, em particular na freguesia de Mansores, referiu: -------------------------------------------------------------------------------- 1. Ser sua convicção que a adjudicatária da empreitada de beneficiação da escola dificilmente irá
concluir os trabalhos, sendo do seu conhecimento que os subempreiteiros por ela contratados têm tido
dificuldade em receber pelos seus trabalhos, havendo já alguns que deixaram de lhe prestar serviços; ------------------------------- 2. A necessidade de requalificação das zonas industriais da freguesia bem como da sua
ampliação, de modo a satisfazer a muita procura de terrenos para instalação de indústrias;---------------------------------------------- 3. A importância que tem para o desenvolvimento da freguesia a requalificação urbanística do
lugar de Vila; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. A necessidade de executar a sinalização rodoviária das vias municipais, especialmente das
que recentemente foram repavimentadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tomou depois a palavra o senhor Elísio Silva para: -------------------------------------------------------------------------------- 1. Perguntar se o projeto de beneficiação da zona industrial da Mata prevê a construção de uma
rotunda no entroncamento do arruamento que lhe dá acesso com a EN 326; ----------------------------------------------------------------- 2. Perguntar se o troço da Variante a construir entre a ponte de Cela e a Abelheira prevê algum
ramal de ligação na freguesia de Mansores; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3. Alertar para a falta de sinalização limitadora da velocidade na Estrada Nacional 326, de modo a
garantir a segurança de peões, posta mais em causa depois da beneficiação do piso daquela estrada; ------------------------------ 4. Dizer que a ampliação da rede de saneamento na freguesia de Mansores não acontecerá antes
de 2024, uma vez que os investimentos para o ano em curso e para o próximo já se encontram definidos, não
se prevendo para estes anos nenhum nesta freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Seguidamente pediu a palavra a senhora Daniela Tavares para: -------------------------------------------------------------- 1. Se referir à necessidade de ampliação da rede de saneamento na freguesia, não só para servir
as populações mas também de modo a que a capacidade construtiva dos terrenos não seja reduzida; ------------------------------- 2. Dizer que em sua opinião é uma incongruência não se ter pavimentado a totalidade da rua
entre Avitureira e Agras e ter pavimentado um arruamento secundário com condições idênticas às dos 25
metros que ficaram por pavimentar; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Alertar para a necessidade de requalificação da zona industrial das Lameiradas, incluindo a
construção da rotunda no seu acesso;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A propósito da intervenção do senhor Ventura Leite a senhora Presidente disse que: ------------------
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------------------ 1. A Câmara tem de aguardar o desenvolvimento dos procedimentos administrativos que a lei
obriga cumprir, estando ciente do risco de não cumprimento do contrato por parte do empreiteiro;------------------------------------- 2. O processo de requalificação da zona industrial da Mata está em curso, prevendo-se numa
primeira fase a requalificação dos arruamentos e a construção de infraestruturas, estando já adjudicada a
empreitada de beneficiação da zona industrial das Lameiradas que incluirá a construção da rotunda na Estrada
Nacional e a beneficiação da via de acesso;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3. Conjuntamente com o Presidente da Junta, está a tentar-se adquirir os terrenos necessários à
execução das obras, negociação que não tem sido fácil em face do elevado número de proprietários;-------------------------------- 4. Nas vias que são da sua responsabilidade a Câmara procederá em breve à colocação da
sinalização rodoviária.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A propósito da intervenção do senhor Elísio Silva a senhora Presidente disse que: -------------------------------------- 1. Remete para a resposta dada ao senhor Ventura Leite; ---------------------------------------------------------------------- 2. Não tem presente o projeto do referido troço da variante, mas julga, sem certeza, que está
prevista a construção de um acesso em Mansores; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Vai mandar alertar a Infraestruturas de Portugal para a necessidade de colocar a sinalização
referida; ------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. A empresa Águas do Norte, conjuntamente com a Câmara está a fazer investimentos no
concelho que totalizarão €1.700.000,00, já com financiamento garantido, sem prejuízo das diligências que
continuam a ser feitas para obter outros financiamentos caso em que, sendo obtidos, se farão outras
ampliações da rede de saneamento.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A propósito da intervenção da senhora Daniela Tavares, a senhora Presidente remeteu para as
respostas dadas anteriormente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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 35 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

da Divisão de Expediente Geral e de Gestão de Recursos Humanos que a redigi. -----------------------------------------

