CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA
ATA N.º 03/2018
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 21/09/2018
--------------- Aos vinte e um dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, nesta Vila de
Arouca e no Salão Nobre do Edifício dos Paços do concelho, reuniu ordinariamente o
Conselho Municipal de Segurança, nos termos do art.º 7.º da Lei n.º 33/98, de 18 de julho. ------------------ Estiveram presentes os senhores: ---------------------------------------------------------------------------- Margarida Maria de Sousa Correia Belém, Presidente da Câmara, que preside ao
Conselho, Albino Jorge Cardoso Gonçalves, na qualidade de Vereador do Pelouro da
Proteção Civil, Alfredo Brandão Martins, na qualidade de representante da Santa Casa da
Misericórdia de Arouca, José Augusto Soares de Sousa, na qualidade de representante da
AICIA, Fernando Rui Fontes Brandão, na qualidade de representante da Associação
Empresarial de Cambra e Arouca, José Casimiro Tavares dos Santos, na qualidade de
representante da Associação de Agricultores de Arouca, Élio Rosado - Capitão, na qualidade
de representante das Forças de Segurança, Regina Maria de Sousa Ferreira Fontes, 2.ª
Secretária da Assembleia Municipal, em representação do Presidente da Assembleia
Municipal de Arouca, Humberto Mota, na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia de
Várzea, eleito pela Assembleia Municipal, Fernando Santos Ribeiro, na qualidade de
Presidente da Junta de Freguesia de Chave, eleito pela Assembleia Municipal, Joaquim Alves
da Cunha Moreira, na qualidade de Presidente da União de Freguesias de Canelas e
Espiunca, José Carlos Brandão Fernandes Mendes, Fernando Martins Soares, Raimundo
Gomes de Oliveira, José Luís Quintas Fevereiro e Paulo Alexandre Silva Eusébio, todos
cidadãos eleitos pela Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------- Faltaram os senhores: -------------------------------------------------------------------------------------------- Maria Rosa de Pinho Gomes Valente Morais, na qualidade de representante da
CGTP – Intersindical Nacional, José Pedro Santos Rocha, na qualidade de representante da
UGT – União Geral de Trabalhadores, representante do Centro Paroquial de Promoção
Social Rainha Santa Mafalda, Sandra Virgínia da Silva Matos, na qualidade de representante
do Ministério Público, Comandante da Corporação dos Bombeiros Voluntários de Arouca,
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Presidente da Junta de Freguesia de S. Miguel do Mato e

Presidente da União de

Freguesias de Arouca e Burgo. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Pelas 17.30 horas, a senhora Presidente declarou aberta a reunião. -------------------------------- 1. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ----------------------------------------------------------- Nada a registar.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA: --------------------------------------------------------------------------- 2.1. ATA – APROVAÇÃO: ------------------------------------------------------------------------------------- A ata número 4 de 28/12/2017 foi lida pela senhora Presidente e colocada à
discussão, não tendo havido qualquer observação em relação à mesma. Colocada à votação
foi aprovada com 2 abstenções, por não terem estado presentes. -------------------------------------------------- 3. OUTROS ASSUNTOS: -------------------------------------------------------------------------------------- Começou por intervir o Sr. José Luís Fevereiro que, a propósito da negligência
dos condutores e das condições de segurança, pediu para serem verificadas as passadeiras
e as zonais pedonais até à zona do Chão de Ave. ---------------------------------------------------------------------- Alertou também a senhora Presidente sobre as árvores que estão em cima da
estrada na direção Mansores – Arouca, sendo da opinião que se devia forçar os proprietários
a procederem à limpeza. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referiu ainda ser necessário a colocação das chapas de indicador de gelo na
variante e que, com o aproximar do inverno, seria importante desentupir os caneiros que
estão entupidos por causa dos incêndios, caso do Rossio. ----------------------------------------------------------- A senhora Presidente respondeu informando que a Associação de Municípios das
Terras de Santa Maria está a desenvolver um projeto para a estrada nacional 224/1, no troço
entre Chão de Ave e Carregosa, o qual contempla a área acima referida, projeto esse que,
quando concluído, será apresentado às Infraestruturas de Portugal, entidade gestora daquela
via. --------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------- Informou também que a limpeza das faixas de gestão de combustível já está a ser
feita, sendo que na estrada nacional 326, e de acordo com informação das Infraestruturas de
Portugal, a intervenção será realizada em outubro do ano corrente. ------------------------------------------------ Deu ainda nota que o troço da Abelheira, Km 25, até ao início da variante irá ser
intervencionado, com os trabalhos estarem previstos iniciar em outubro próximo, sendo esta
obra, uma vez mais, da responsabilidade das Infraestruturas de Portugal. O empreiteiro será
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a empresa Construções Carlos Pinho, Lda., estando a obra orçada em aproximadamente 800
mil€. Informou que foi lançado concurso por esta mesma entidade para a estabilização do
talude na Pedra Má, obras que arrancarão em janeiro de 2019 e que contemplam a
colocação de uma rede de contenção. Por último, deu nota que os trabalhos de reabilitação
na estrada nacional 327 terão início a 25 de setembro corrente ----------------------------------------------------- No que concerne à limpeza de caneiros, a senhora Presidente pediu para que a
situação descrita fosse sinalizada junto do vereador competente para mobilizar a equipa para
a respetiva limpeza.

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- O Sr. José Carlos Mendes trouxe vários assuntos à discussão. A saber: --------------------------- 1. Situação em frente ao Mosteiro – área que que vai do café arouquense até ao
portão do terreiro: foi da opinião que existe um empedramento e um passeio que não pode
ser utilizado, uma vez que as floreiras estão nesse empedramento e o passeio não é
agradável para as senhoras, sugerindo, de imediato, que as floreiras sejam desviadas. ----------------------- 2. Galeria do Comboio. Referiu que se trata de um espaço privado de utilidade
pública, razão pela qual deveria estar totalmente liberto para a circulação de peões, pelo que
a Câmara deveria diligenciar nesse sentido, sugerindo inclusive que deveria ser proibido
parar na galeria para se conversar. Informou ainda que o Professor Zeferino tinha mandado
um ofício a todos os comerciantes do edifício comboio a sensibilizar para a importância da
modernização das lojas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Problema do Pingo Doce e do constrangimento que se cria com as cargas e
descargas. Disse ser necessário diligenciar para que as regras sejam cumpridas por forma a
que tudo funcione bem. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Árvores nos passeios, na zona do Palácio da Justiça. Aludiu a dificuldades de
circulação, nomeadamente pessoas com carrinhos de bebé. Sendo esta uma zona de
construção recente, considerou que um passeio com 1,5m não é suficiente para ter plantas,
pelo que o planeamento não terá sido feito. -------------------------------------------------------------------------------- Aterro de S. Domingos. Manifestou preocupação com a aproximação das chuvas,
lembrando que a sua adega ficou coberta de lama e não quer que esta situação se repita. ------------------- Em resposta às questões do senhor José Carlos Mendes, a senhora Presidente
tomou nota da situação reportada em frente ao Mosteiro e que irá remeter a mesma para
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análise. Quanto à galeria do Comboio, disse que não existem esplanadas aprovadas pela
Câmara para esse espaço. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- No que respeita aos passeios, informou que tudo se encontra regulado, sendo a
inclusão e a acessibilidade preocupações centrais. -------------------------------------------------------------------- Sobre o aterro de S. Domingos, a senhora Presidente informou que foi efetuada
uma avaliação técnica e que não há motivo para preocupação. Esta terra está a ser
compactada e toda a zona será intervencionada no âmbito do projeto da fase 3 da zona
industrial de S. Domingos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Junta de Canelas e Espiunca perguntou se está contemplado
algo para Espiunca e para as pedras que caem junto à ponte, porque deve-se estar atento
com o fluxo de tráfego naquela zona. --------------------------------------------------------------------------------------- A senhora Presidente diz que o assunto está a ser analisado. ---------------------------------------- O senhor Comandante da GNR, Octávio Machado, falou sobre o estacionamento
do Pingo Doce, tendo solicitado que as descargas fossem feitas de madrugada, alertando
todavia para o facto dos moradores se sentirem incomodados com um horário tão matinal,
sugerindo que se chegue a uma solução que satisfaça ambas as partes. ----------------------------------------- A senhora Presidente informa que o assunto está a ser tratado. ------------------------------------- O Sr. José Augusto Soares de Sousa falou sobre a colocação de árvores na rua
junto ao hospital, o que não possibilita uma boa visibilidade para os condutores, sugerindo
que se elimine o estacionamento possibilitando a circulação nos dois sentidos e a
substituição das árvores por arbustos mais pequenos. ----------------------------------------------------------------- Alertou ainda para a necessidade de serem feitos passeios na Av. Vasco da
Gama, acesso a Vila Nova, agora que as obras já terminaram. ------------------------------------------------------ A senhora Presidente respondeu, dizendo que, quando terminarem as obras dos
edifícios em construção, serão feitos os passeios.----------------------------------------------------------------------- O Sr. José Casimiro Santos informou que a estrada da Freita, no planalto, ficou
por marcar. Referiu ainda que falta sinalização na rua Salomé Martingo e na estrada de
Anterronde. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi secundado pelo Sr. José Carlos Mendes que reforçou a importância da
sinalização, dizendo que alguma está coberta pela vegetação e outra está partida, fazendo
com que as pessoas tenham dificuldade em sair de Arouca. --------------------------------------------
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--------------- A senhora Presidente agradeceu a sugestão apresentada quanto à circulação
junto ao hospital e informou que a situação irá ser analisada. --------------------------------------------------------- Quanto à estrada da Serra da Freita, informou que a pintura das faixas de
rodagem e dos rails estão em processo de concurso, informação igualmente confirmada pelo
Sr. Vereador Albino Jorge Cardoso Gonçalves. --------------------------------------------------------------------------- O Sr. Comandante da GNR Octávio Machado, que se encontra prestes a cessar
funções no Posto Territorial de Arouca, efetuou uma intervenção final para agradecer a todos
os membros deste Conselho Municipal de Segurança a colaboração. Disse ainda que leva
Arouca no coração.

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- A senhora Presidente agradeceu ao senhor Comandante pela boa articulação que
houve entre as duas instituições.---------------------------------------------------------------------------------------------- Quis ainda em nome de todos os membros do Conselho Municipal de Segurança
desejar as maiores felicidades para o Sr. Comandante na nova etapa da sua vida. ---------------------------- Para terminar deu um louvor e agradecimento por se ter dedicado por 22 anos à
causa pública em Arouca.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião. --------------------------------------------------- Eram 18 horas e 12 minutos. ----------------------------------------------------------------------------------- Para constar e para os devidos efeitos lavrou-se a presente ata que, depois de
lida e aprovada, vai ser assinada pela senhora Presidente e por mim, Regina Maria de Sousa
Ferreira Fontes, que a redigi. ------------------------------------------------------------------------------------

