ATA Nº 05/2020
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 03.12.2020
--------------- Aos três dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, na Loja Interativa de Turismo,

reuniu extraordinariamente a Assembleia Municipal de Arouca, sob a Presidência do seu
Presidente, senhor Carlos Neto de Oliveira Esteves, com a presença da Primeira Secretária,
senhora Regina Maria de Sousa Ferreira Fontes e da senhora Maria de Fátima Rodrigues
Fonseca, como Segunda Secretária e restantes membros, senhores Afonso Portugal Ferreira da
Silva, António Henrique Fernandes Cruz, Pedro Miguel Gomes de Sousa, Francisco José da
Costa Ferreira, António Brandão Ferreira Tavares Teixeira, Sara Mariza Brandão Pinho de
Almeida, Jorge Fernando da Silva e Sousa, Sérgio Manuel Brandão Azevedo, Joana Alexandra
Gomes Brandão, Manuel Artur de Almeida Miller, Óscar de Pinho Brandão, Luís António dos
Santos Ferreira da Silva, Rosa Maria da Silva Martins Portugal, Maria Cristina Oliveira
Saavedra, Pedro Daniel de Brito Teixeira, e os senhores Presidentes das Juntas de Freguesia de
Chave, Escariz, Fermedo, Mansores, Moldes, Rossas, S. Miguel do Mato, Tropeço, Várzea,
União de Freguesias de Arouca e Burgo, Cabreiros e Albergaria da Serra, Canelas e Espiunca e
Covelo de Paivó e Janarde. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Faltaram os senhores Vitor Manuel de Pinho Moreira, Alda Duarte Portugal, Maria
da Conceição Duarte Castro Portugal e os senhores Presidentes das Juntas de Freguesia de
Alvarenga Santa Eulália e Urrô. ---------------------------------------------------------------------------------------- Do executivo estiveram presentes a senhora Presidente da Câmara e os Vereadores
senhores António Brandão Tavares, Maria Fernanda Conceição Oliveira, Albino Jorge Cardoso
Gonçalves, Vitor Carlos Carvalho e Fernando Mendes. ------------------------------------------------------------- Pelas 20 horas e 40 minutos deu-se início à sessão. ------------------------------------------------------------------------------ Antes de passar à Ordem de Trabalhos, o senhor Presidente da Mesa da Assembleia
alertou para o facto de às 21h ter de se realizar a votação para a eleição de candidatos a novos
membros da Comissão Executiva Metropolitana do Porto. --------------------------------------------------------- De imediato deu-se início à ordem de Trabalhos. ----------------------------------------------------- 1 – PERÍODO DE INTERVENÇÃO DOS SENHORES MUNÍCIPES: ---------------------- Pediu para intervir o senhor Vitor Arouca. -------------------------------------------------1
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------------- O senhor Vitor Arouca, começou a sua intervenção, dizendo que, na última
Assembleia, a senhora Presidente da Câmara disse que, a propósito da transferência de
competências para as juntas de freguesia, houve uma junta que apresentou uma proposta com
valores substancialmente acima dos valores praticados pelo município. ----------------------------------------- Apresentando-se nesta Assembleia na qualidade de coautor da dita proposta de
transferência de competências da União de Freguesias de Arouca e Burgo, referiu que solicitaram
à Câmara Municipal informação sobre os custos que esta tem com cada uma das competências
a transferir, tendo a mesma informado que este custo não estava ainda calculado, tratando-se de
um processo complexo. Informou que os valores apresentados na proposta, à exceção de duas
competências, são os valores praticados pelo município em contratos celebrados para o efeito,
dando como exemplo a gestão de espaços verdes, limpeza de vias municipais e reparação de
mobiliário urbano. Terminou a sua intervenção, sublinhando que a União de Freguesias de
Arouca e Burgo apresentou uma proposta com valores realistas, com metodologias e
pressupostos que a Câmara foi incapaz de elaborar até hoje, solicitando à senhora Presidente que
não coloque em causa o trabalho técnico efetuado com premissas realistas. ------------------------------------- A senhora Presidente, em resposta ao senhor Vitor Arouca, esclareceu que aquilo
que referiu na última Assembleia, é que foi efetuado um levantamento das despesas inerentes às
funções e tarefas que eventualmente possam estar no âmbito das transferências de competências.
Esse levantamento exaustivo foi enviado a todas as juntas de freguesia e não houve nenhuma
manifestação de qualquer junta de freguesia sobre esta matéria. Referiu ter todo o respeito pelo
trabalho de todos os técnicos e lembrou que uma eventual transferência que venha a ser efetuada
terá de respeitar os valores que atualmente o município tem com estas atividades. ----------------------------- Terminado este ponto da ordem de trabalhos, faltando ainda 12 minutos para as
21horas, o senhor Presidente da Mesa, questionou a Assembleia para a possibilidade de se passar
para o ponto três da ordem de trabalhos, tendo obtido um parecer favorável. ------------------------------------ 3 – JOSÉ ARTUR TAVARES NEVES – SUSPENSÃO DE MANDATO: ------------------ O senhor Presidente da Mesa leu o respetivo pedido de suspensão de mandato. ------------------ Não havendo intervenções, procedeu-se à votação de braço no ar, tendo sido
aprovado com um voto contra. ------------------------------------------------------------------------------
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------------- Passou-se de seguida para o ponto quatro da ordem de trabalhos.----------------------------------- 4 – ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS –
ALTERAÇÃO: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio a senhora Presidente da Câmara, referindo que a proposta apresentada para
aprovação diz respeito à extinção do departamento de estrutura nuclear e a criação de mais duas
unidades orgânicas e duas subunidades, em função das dinâmicas e necessidades dos serviços,
com intuito de tornar a estrutura mais ágil e flexível.---------------------------------------------------------------- O senhor Óscar Brandão pediu para intervir neste ponto, começando por dizer que o
PSD não põe em causa a legitimidade da proposta, estranham é porque é que aconteceu agora.
Ele próprio sente-se no direito de inferir porque é que acontece agora e o modo como acontece.
Diz que, em determinada altura, a proposta refere que houve um claro prejuízo para os
trabalhadores que assumiram responsabilidades acrescidas. Questiona sobre a responsabilidade
de ter sido quem governa a Câmara a fazer com que isto tivesse acontecido e, portanto, são os
membros da Assembleia credores de uma explicação sobre essa matéria. Refere que a senhora
Presidente diz que o quadro normativo impõe cada vez mais aos serviços o cumprimento de mais
obrigações, pelo que neste ponto importa referir que a Câmara, desde o início desta década,
perdeu um conjunto de funções apreciáveis, tais como o serviço da água, o saneamento e a
recolha de lixo. Portanto, pensam que o número de trabalhadores não diminuiu. Salienta ainda
que a Câmara tem recusado competências do governo central e recusado transferir as de direito
para as juntas de freguesia, sugerindo a todos, a consulta do último relatório da DGAL para as
transferências para as juntas de freguesia porque aquilo que acontece no país, não acontece em
Arouca. Há, portanto, razões objetivas para que o PSD, se abstenha nesta proposta da Câmara.
------------- A senhora Presidente, respondeu ao senhor Óscar Brandão, dizendo que se
observarem os organogramas de vários municípios, verificam que os departamentos têm
agregados um conjunto de divisões, sendo que em Arouca havia um departamento sem divisões
associadas, sendo, portanto, difícil ter alguém a gerir um departamento destes com uma
abrangência de conhecimentos tão vastos. Como tal, a solução proposta de extinção do
departamento e a criação de duas divisões é a solução mais ajustada e que corresponde às
necessidades da Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------
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------------- Por estar na hora definida, o senhor Presidente da Mesa da Assembleia interrompeu
este assunto para dar início ao ponto dois da ordem de trabalhos. ------------------------------------------------- 2 – ELEIÇÃO DE CANDIDATOS A NOVOS MEMBROS DA COMISSÃO
EXECUTIVA METROPOLITANA DO PORTO: --------------------------------------------------------------- Tendo sido enviado o currículo das duas candidatas a todos os presentes e não
havendo intervenções, pelas 21 horas, procedeu-se à votação, por voto secreto. ------------------------------- Terminada a votação, procedeu-se ao escrutínio, tendo as duas candidatas obtido oito
votos a favor, oito brancos e um nulo. ---------------------------------------------------------------------------------- Terminado este ponto dois, regressou-se ao ponto quatro da ordem de trabalhos. ---------------- Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação por braço no ar. -------------------------- A proposta foi aprovada por maioria, com treze abstenções. ----------------------------------------- APROVAÇÃO DA MINUTA: -------------------------------------------------------------------------- A Assembleia Municipal deliberou, após leitura e votação de braço no ar, aprovar
por unanimidade, a presente ata em minuta, nos termos e para os efeitos do consignado nos
números 3 e 4 do artigo 57º da Lei 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------- E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. ------------------------------------------------- Eram vinte e uma horas e vinte e cinco minutos. ------------------------------------------------------- Para os devidos efeitos, se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada será
assinada pelo senhor Presidente da Assembleia e por mim, Maria de Fátima Rodrigues Fonseca,
segunda secretária, que a redigi e a subscrevo.------------------------------------------------------------

