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ATA N.º 12/2021
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 31.MAIO.2021
------------------ Aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, 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, Albino Jorge Cardoso Gonçalves, Fernando Brandão Mendes, Vítor Carlos Costa
Carvalho, Pedro Miguel de Oliveira Rodrigues Vieira e Maria Fernanda da Conceição Oliveira, esta por
videoconferência. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pelas 14.30 horas a senhora Presidente declarou aberta a reunião. ---------------------------------------------------------- 04. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020: ------------------------- Foram presentes à consideração da Câmara os documentos de prestação de contas referentes à
gerência de 2020, devidamente elaborados e instruídos de acordo com as normas estabelecidas no SNC-AP,
aprovado pelo D. L. 192/2015, de 11 de setembro, e com as instruções do Tribunal de Contas número 1/2019,
publicadas no D. R., II Série, de 6 de março de 2019, assim como a resolução n.º 2/2020, publicada no D. R. n.º
248, de 23 de dezembro, documentos que, rubricados pela senhora Presidente e pelo Coordenador Técnico
que redige esta ata, se dão aqui como reproduzidos, ficando arquivados no maço de documentos
correspondente a este livro de atas para consulta, quando para tal forem solicitados.------------------------------------------------------ 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.---------------------- Os Vereadores senhores Fernando Mendes e Vítor Carvalho justificaram o seu voto com a
seguinte declaração:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- «Nós Fernando Mendes e Vitor Carvalho, nunca poderíamos votar favoravelmente este
documento, uma vez que este não traduz de modo algum o resultado das nossas opções assentes nos
fundamentos que evidenciamos aquando a aprovação das GOP e do Orçamento, pelo que neste sentido vamos
abster-nos. --- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Damos ainda nota do seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Da análise efetuada destaca-se que as receitas de capital foram menos 4 865 869,01€ o que
corresponde a menos 53,35%, assim como as despesas correntes ultrapassam as despesas de capital, ou seja,
a Camara gasta mais consigo do que em investimento. --------------------------------------------------------------------------------------------- 2. De referir ainda, que a Sr.ª Presidente admite “que o grau de execução do orçamento
municipal, no ano em análise, ficou aquém das expectativas, …referindo como principais razões a pandemia
COVID-19 e transferências do capital comunitário”. Ora tanto quanto sabemos as obras públicas/construção civil
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praticamente não pararam; esta situação não terá a ver em larga medida com as sucessivas alterações aos
projetos e indecisões, que leva a alterações dos prazos, entre outros… ------------------------------------------------------------------------ 3. Outro aspeto fundamental e crítico que tem sido por nós identificado ao longo dos vários anos e
que este documento deixa “a nu”, tem a ver com o grau de “dependência de receitas tendo por base a
submissão de fontes externas, seja através do Orçamento de Estado, seja ao abrigo de contratos de
financiamento de âmbito comunitário.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Quer isto dizer que se não existirem fundos comunitários o Município não tem capacidade para
fazer investimento, sendo as prioridades definidas em função das candidaturas. ------------------------------------------------------------ Pergunta-se e quando não existirem Fundos Comunitários?» ------------------------------------------------------------------ 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 15 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. -----------------------------------------

