
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA

DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA – PARTE 1

------ Aos sete dias do mês de dezembro, do ano de dois mil e dezasseis, pelas vinte e

uma horas,  na Sede da União das Freguesias de Belazaima, Castanheira e Agadão,

teve lugar a 5ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda, com a seguinte

Ordem de Trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------------------

1 – Período de Antes da Ordem do Dia;---------------------------------------------------------------

2 – Período da Ordem do Dia:---------------------------------------------------------------------------

3.1 – Apreciação da informação escrita do Ex.mo Sr. Presidente da Câmara Municipal

de  Águeda  acerca  da  atividade  municipal,  bem  como  da  situação  financeira  do

Município, nos termos do disposto na alínea c), do n.º 2 do artigo 25º, da lei 75/2013

de 12 de setembro;------------------------------------------------------------------------------------------

3.2 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal das Grandes Opções do

Plano, proposta de orçamento e mapa de pessoal para 2017;----------------------------------

3.3 – Eleição de dois representantes da Assembleia Municipal na CPCJ de Águeda;----

3.4 – Análise  e votação da proposta da Câmara Municipal  do Plano Municipal  de

Desporto;------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.5  –  Análise  e  votação  da  proposta  da  Câmara  Municipal  de  apoio  à  União  de

Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira no âmbito dos “500 anos do Foral de Óis da

Ribeira”;--------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.6 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de protocolo com a Secção

de  Proteção  Civil  da  Junta  de  Freguesia  de  Valongo  do  Vouga  para  a  utilização

gratuita das Piscinas Municipais de Águeda;---------------------------------------------------------

3.7  –  Análise  e  votação  da  proposta  da  Câmara  Municipal  de  Contratos

Interadministrativos 2016;---------------------------------------------------------------------------------

3.8 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de protocolo de cedência

das  antigas  instalações  do  Jardim  de  Infância  de  Á-dos-Ferreiros  à  União  de

Freguesias do Préstimo e Macieira de Alcôba;------------------------------------------------------

3.9  –  Análise  e  votação  da  proposta  da  Câmara  Municipal  de  revogação  de

deliberação  –  proposta  de  Suspensão  Parcial  do  Plano  de  Pormenor  do  Parque

Empresarial do Casarão e Estabelecimento de Medidas Preventivas;------------------------
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3.10 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de Suspensão Parcial do

Plano de Pormenor do Parque Empresarial do Casarão e Estabelecimento de Medidas

Preventivas;---------------------------------------------------------------------------------------------------

3.11 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para isenção de taxas nos

processos de Requalificação de Prédios e ocupação do espaço público por motivo de

obras – prorrogação de prazo;---------------------------------------------------------------------------

3.12 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de apoio à Pintura de

Fachadas e Muros – prorrogação do prazo;----------------------------------------------------------

3.13  –  Análise  e  votação  da  proposta  da  Câmara  Municipal  para  autorização  de

demolições de edifícios degradados – alargamento do período transitório;------------------

3.14  –  Análise  e  votação  da  proposta  da  Câmara  Municipal  para  extinção  da

Associação de Municípios de Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Oliveira do Bairro e

Sever do Vouga;---------------------------------------------------------------------------------------------

3.15 – Análise do relatório do Auditor Externo sobre a Informação Financeira do 1º

Semestre de 2016;------------------------------------------------------------------------------------------

3.16 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para Autorização prévia de

Compromissos  Plurianuais,  de  acordo  com  o  artigo  6º  da  Lei  8/2012,  de  21  de

fevereiro, Assunção para:---------------------------------------------------------------------------------

3.16.1 – Atribuição de apoio à Associação de Recreio, Cultura e Associativismo de

Aguada de Baixo – época desportiva 2015/2016;---------------------------------------------------

3.16.2  – Aceitação de candidatura recebida fora do prazo e atribuição de apoio à

Associação Pró-Emigrante;-------------------------------------------------------------------------------

3.16.3  –  Aquisição  de  Serviços  de  Responsabilidade  Técnica  pela  Exploração  de

Instalações Elétricas;---------------------------------------------------------------------------------------

3.16.4 – Programa de Apoio às Organizações de Solidariedade Social – proposta de

retificação de valor do apoio;-----------------------------------------------------------------------------

3.16.5 – Aceitação do pedido de reformulação de candidatura e proposta de atribuição

de apoio ao Centro Social e Paroquial de Belazaima;---------------------------------------------

3.16.6 – Aceitação de candidatura recebida fora do prazo e proposta de atribuição de

apoio ao Centro Social e Paroquial de Recardães;-------------------------------------------------

3.16.7 – Apoio ao Catraio para pagamento de transporte, no âmbito do Projeto de

Equitação Terapêutica;-------------------------------------------------------------------------------------

3.16.8 – Aquisição de serviços de manutenção de elevadores;---------------------------------
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3.16.9 – Prestação de serviços de desinfestação e controlo de pragas;----------------------

3.16.10 – Ajuste direto de fornecimentos de energia a vários edifícios/infraestruturas

ao abrigo da Cláusula 21º do Caderno de Encargos – novos serviços similares do

procedimento RA/DAF/BENS-01/15.-------------------------------------------------------------------

------  A sessão foi  presidida pelo Sr.  Presidente da Assembleia  Francisco Manuel

Guedes Vitorino, secretariado pelas Senhoras Secretárias Cristina Paula Fernandes

da Cruz e Elisa Pires.-------------------------------------------------------------------------------------

------ Participaram nesta sessão os seguintes Membros da Assembleia Municipal: -------

------ Francisco Manuel Guedes Vitorino – PS;------------------------------------------------------

------ Alberto José Fernandes Marques – PSD; ----------------------------------------------------

------ José Carlos Raposo Marques Vidal – PS; -----------------------------------------------------

------ António Manuel Fernandes Martins – CDS-PP; ----------------------------------------------

------ Carlos Alberto Batista Guerra – PS; -------------------------------------------------------------

------ Cristina Paula Fernandes da Cruz – PS; ------------------------------------------------------

------ Hilário Manuel Ferreira do Santos – PSD; -----------------------------------------------------

------ Manuel Augusto de Almeida Farias – PS; -----------------------------------------------------

------ Paulo Jorge de Almeida Pereira – CDS; -------------------------------------------------------

------ Abílio Ferreira Gomes da Silva - PS; ------------------------------------------------------------

------ António Jorge Pereira de Oliveira – PS; --------------------------------------------------------

------ Casimiro Agnelo Oliveira Pinto - PS; ------------------------------------------------------------

------ Paulo Manuel Matos Soares – PSD; ------------------------------------------------------------

------ Jorge Miguel dos Santos Melo – PS; -----------------------------------------------------------

------ João Carlos da Fonseca Coelho – PSD; -------------------------------------------------------

------ Herminio da Conceição Marques Guapo – PS -----------------------------------------------

------  Compareceram  igualmente  à  Sessão  Extraordinária,  os  seguintes

Presidentes de Junta de Freguesia (PJF): --------------------------------------------------------

------ Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara – PJ da União das Freguesias de

Águeda e Borralha; -----------------------------------------------------------------------------------------

------  Wilson José de Oliveira Dias Gaio - PJ da União das Freguesias de Barrô e

Aguada de Baixo;--------------------------------------------------------------------------------------------

------ Vasco Miguel Rodrigues Oliveira – PJ da União das Freguesias de Belazaima,

Castanheira e Agadão; ------------------------------------------------------------------------------------

------ Carlos Guilherme da Silva Nolasco – PJF de Fermentelos; ------------------------------
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------ Pedro Joaquim Faria de Oliveira Marques – PJF de Macinhata do Vouga; ----------

------  Mário  Ramos  Martins  –  PJ  da  União  das  Freguesias  de  Travassô  e  Óis  da

Ribeira;---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ José Henrique Vidal Martins – Valongo do Vouga; ------------------------------------------

------ Daniela Rute de Oliveira Fernandes  – Trofa, Segadães e Lamas do Vouga; -------

------ Manuel José de Almeida Marques Campos – Recardães e Espinhel;------------------

------ António Jorge Henriques Nunes - Préstimo e Macieira de Alcôba; ---------------------

------ Irene Henriques - Aguada de Cima.--------------------------------------------------------------

------  O  Executivo  da  Câmara  Municipal  encontrava-se  representado  pelos

Vereadores:--------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Gil Nadais Resende da Fonseca – PS – Presidente; ---------------------------------------

------ Jorge Henriques Fernandes de Almeida – PS – Vereador; -------------------------------

------ Elsa Margarida de Melo Corga – PS – Vereadora; ------------------------------------------

------ João Carlos Gomes Clemente – PS – Vereador ---------------------------------------------

------ Edson Carlos Viegas Santos – PS – Vereador; ----------------------------------------------

------ Maria Paula da Graça Cardoso – PSD – Vereadora;----------------------------------------

------ Luís Miguel Marques Vidal de Oliveira – CDS – Vereador; -------------------------------

------ O Presidente da Assembleia começou por cumprimentar todos os cidadãos da

Freguesia de Belazaima, Castanheira e Agadão ali presentes e dar uma palavra de

agradecimento ao Sr. Presidente de Junta, Vasco Oliveira, e todo o seu executivo pela

forma como recebeu os trabalhos da Assembleia, como nos acolheu e como colaborou

para que a assembleia pudesse decorrer dentro da normalidade e da melhor forma.

Cumprimento ainda os membros da assembleia municipal, todo o executivo, todo o

público presente presencialmente e todos os que nos acompanham pela Águeda TV,

bem como os senhores jornalistas presentes. ------------------------------------------------------

--------------------------------  JUSTIFICAÇÕES  DE  FALTAS -----------------------------------

------ Foram verificadas as justificações de falta dos seguintes membros: -------------------

------ A deputada e secretária da assembleia Carla Tavares que solicitou suspensão de

mandato até ao dia 24 de novembro que é substituída pela deputada Elisa Pires; Brito

Salvador foi substituído por João Carlos Coelho; o deputado Paulo Pereira que seria

substituído por Ana Patrícia Sanches, a qual também comunicou a sua impossibilidade

de estar presente, seria substituída por Denis Sá que terá também comunicado a sua

ausência logo será substituído por Lino André Pessoa Santos; o deputado Casimiro
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Pinto que seria substituído por Beatriz Fragoso, a qual também não podendo estar

presente é substituída por Herminio Guapo; Presidente da União de Freguesias da

Trofa, Segadães e Lamas do Vouga foi substituído pela secretária da junta Daniela

Rute  de  Oliveira  Fernandes  e  finalmente  o  Presidente  da  Junta  de  Freguesia  de

Valongo do Vouga que foi substituído pelo Tesoureiro José Henrique Vidal Martins. -----

-------------------------------------------- CORRESPONDÊNCIA ---------------------------------------

------  De  imediato,  o  Senhor  Presidente  da  Assembleia  mencionou  alguma

correspondência que foi recebida. ---------------------------------------------------------------------

------ Procedeu-se à análise e votação de atas, respetivamente:-------------------------------

------ Ata da 2ª Sessão Extraordinária, de 22 de julho de 2016; --------------------------------

------ Ata da 4ª Sessão Ordinária, de 30 de setembro de 2015; --------------------------------

------ As quais foram aprovadas. -----------------------------------------------------------------------

------  No período antes da ordem do dia o  Presidente da Assembleia relembrou o

regimento referente às sessões ordinárias. Relativamente às intervenções do público

foram feitas as seguintes:---------------------------------------------------------------------------------

------ Carlos Almeida: -------------------------------------------------------------------------------------

------ A Assembleia Municipal de Águeda reúne hoje para deliberar sobre o orçamento

e plano do município para o ano de 2017. Significa isto que irá decidir como aplicar os

fundos recolhidos pela autarquia, que direta ou indiretamente, provem da carteira de

cada um de nós. No entanto há assuntos que apesar de muito importantes para a

nossa vida enquanto comunidade foram afastados da discussão desta assembleia por

força e vontade de vossas excelências. É de um desses assuntos que vos quero falar.

Trata-se da AdRA. ------------------------------------------------------------------------------------------

------ Em 2006, a Câmara Municipal de Águeda detinha os serviços municipalizados de

água e saneamento mais  conhecido por  SMAS.  Esses serviços  orientados para  o

fornecimento  de  água  e  prestação  de  serviços  de  saneamento  cobraram,  nesse

mesmo  ano  de  2006,  a  água  a  um  preço  médio  de  73c.  por  metro  cúbico  e  o

saneamento a 42c.  por  metro cúbico.  Hoje  após a  adesão à AdRA,  os munícipes

pagam mais do dobro por cada metro cúbico de água, mais precisamente 1,73€ e

quatro vezes mais por cada metro cúbico de saneamento, 1,75€, representando para o

concelho um pagamento acrescido de 3 milhões de euros por ano, repito, pagamos a

mais 3 milhões de euros por ano. ----------------------------------------------------------------------
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------ É importante então percebermos os meandros da adesão à AdRA considerando

os seus motivos, os seus objetivos e os seus resultados, quer para esta câmara quer

para,  principalmente,  cada  um  de  nós.  Em  2005,  mais  concretamente  a  30  de

setembro num debate promovido pela Rádio Soberania em plena campanha eleitoral

autárquica,  o  Sr.  Presidente  da  Câmara  referiu  e  passo  a  citar:  “Não  defendo  a

privatização ou conceção porque não será precisa se tivermos uma boa gestão”, foi

com  base  neste  pressuposto,  presumo,  que  o  executivo  camarário  propôs  uma

primeira solução, a integração dos SMAS da Câmara Municipal de Águeda. Assim a 6

de março de 2006,  apresentou assim a proposta que esta assembleia  viria  de vir

aprovar de integração dos SMAS deixando estes de existir a partir do final desse ano.

Sendo uma solução de que nunca conhecemos os méritos, foi de pouca dura, pois

apenas vigorou nos anos de 2007 e 2008. -----------------------------------------------------------

------ No âmbito da CIRA, iniciaram-se então conversações com as Águas de Portugal

para  constituir  uma  parceria  através  da  criação  de  uma  empresa,  detida

maioritariamente pelas Água de Portugal em 51% e minoritariamente pelos municípios

que integravam a dita CIRA, 49%, e que fosse a responsável pela oferta de serviços

de fornecimento de água e saneamento. A liderar as negociações estaria o concelho

de administração da CIRA da qual,  julgo,  o Sr.  Presidente  da Câmara fazia  parte

integrante. Portanto, este executivo deixou cair por terra a sua convicção de não ser

necessário privatizar ou concessionar. Ficámos sempre sem saber se este abandono

se deveu a não conseguirem gerir bem a água e o saneamento ou antes se foi por se

terem enganado no diagnóstico que fizeram em plena campanha eleitoral. ----------------

------ Relembro aqui os nossos vizinhos de Anadia decidiram não seguir este caminho

e não aderir à AdRA apesar de terem estado em negociações neste processo até ao

final, tal como nós. Foi neste contexto que se realizou no dia 30 de julho de 2009 a

reunião de câmara que aprovou por maioria, com os votos contra dos vereadores do

PSD,  todos  os  contratos  de parceria  que  permitiram a criação  da hoje  conhecida

AdRA. Depois de aprovada em reunião de câmara, a proposta foi sujeita à aprovação

da assembleia municipal a 10 de agosto de 2009 pese embora as dúvidas, receios e

chamadas de atenção foi aprovada por maioria assim que o executivo levasse a cabo

todas as ideias que foi querendo implementar ao longo destes 11 anos de governação.

Lembro que à época eu era vereador da Câmara Municipal de Águeda e lembro-me

também de todas as críticas que me foram feitas na altura à nossa tomada de posição.
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Acusavam-nos de sermos sempre do contra, de não querermos o desenvolvimento do

concelho e de nem sequer queremos a conclusão de água e saneamento que eram

necessidades  básicas  dos  munícipes.  Às  nossas  dúvidas,  receios  e  cautelas

contrapunham o otimismo do Sr. Presidente da Câmara que conhecia decerto e muito

melhor do que nós todo o processo ao ponto de referir na assembleia de aprovação da

adesão  da  AdRA,  o  seguinte:  “  Parece  ser  uma solução  equilibrada  que  garante

sustentabilidade ao sistema, que vai ao encontro das normas europeias, que tem de

ser e deve ser feito em relação ao setor das águas. Penso que é uma solução para

que deixemos de ter aguedenses de primeira e aguedenses de segunda. Quando na

fase final  e  investimento  deste  projeto  em final  de  2015,  quem cá  estiver  poderá

ajuizar.” Cá estamos. --------------------------------------------------------------------------------------

------ A estas certezas de boa ventura propalada pelo Sr. Presidente contrapunha com

justificadas reservas, o deputado Hilário Santos, “nós entregamos isto às Águas de

Portugal porquê? São uma empresa bem gerida? Apresentam resultados positivos?

Têm experiência na matéria? Nós vamos ser um processo piloto, tudo bem, mas por

que razão estamos em minoria? Temos uma administração com 3 pessoas,  2 das

Águas de Portugal  e  1  dos municípios,  na assembleia  geral  2  são das Águas de

Portugal e 1 é dos municípios. Nas ações, no capital social,  as Águas de Portugal

mandam, por que razão é que têm que mandar neste processo todo?”. Continuando a

citar o Eng. Hilário Santos, refiro “reparem os municípios vão ficar sem o controlo do

processo,  pois  vão  ficar  em  minoria  na  administração,  na  assembleia  geral  e  na

comissão de parceria, deixarão de controlar os tarifários e os investimentos, o que é

que  a  água  e  saneamento  passam para  o  estado,  se  todo  esse  processo  fica  a

funcionar mal, aumenta-se o tarifário que é desta forma que o estado age para cobrir

as asneiras feitas.” Temos de concordar que a visão do deputado Hilário Santos foi

premonitória. Reparem ainda o que disse o deputado Hilário Santos para remate da

questão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Francisco Manuel Guedes Vitorino – Presidente da Assembleia: -----------------

------ Sr. Carlos Almeida peço desculpa de interrompê-lo mas pretendia que abreviasse

porque já ultrapassou o seu tempo. Continue mas é apenas um alerta para que não

demore muito. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Carlos Almeida: -------------------------------------------------------------------------------------
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------ Pedia-lhe a sua compreensão mas ainda é longa porque acho que o assunto é

sério. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Francisco Manuel Guedes Vitorino – Presidente da Assembleia: -----------------

------  Sim,  mas  temos  de  cumprir  o  regulamento… Faça  favor  de  concluir  com a

máxima de síntese que puder. Se puder abreviar o seu texto agradecia. -------------------

------ Carlos Almeida: -------------------------------------------------------------------------------------

------ Reparem ainda o que disse o deputado Hilário Santos para remate da questão, “

Sr. Presidente, quando diz que o sistema não é apetecível, pois não o é com as taxas

que hoje pagamos. Mas apliquem-lhes as taxas que vamos ter de pagar e vejam lá se

não é apetecível. Isto é uma questão de fazer contas, em 2006 faturou 2 milhões e

400 mil euros nos serviços municipalizados agora aplique-lhe uma taxa de 150% em

cima e veja lá se com 6 ou 7 milhões não é apetecível o sistema.” Mais uma vez o

deputado Hilário Santos desenhava com perspicácia o futuro que nos esperava. --------

------ Apesar de todos estes alertas o executivo apresentou à discussão para resolução

deste desafio uma única proposta e sem margem de manobra. A todos foi dito por

diversas  vezes  se  o  concelho  de  Águeda  quer  uma rede  de  água  e  saneamento

completa, esta é a via a seguir. E foi neste contexto que muitos de vós, deputados

municipais, que a maioria já cá estavam nessa altura que penhoraram o vosso voto e

vincularam o destino do concelho para as décadas seguintes. Perante a solução única

apresentada era difícil esta assembleia decidir de outra forma, pelo que compreendo

nomeadamente os senhores presidentes de junta, afinal estava em causa a satisfação

das necessidades básicas da população custasse o que custasse. Quem está mais

próximo das populações vive estes dramas como ninguém. ------------------------------------

------ Tratava-se então de uma decisão importantíssima que nos iria afetar e prolongar-

se  até  aos  nossos  filhos.  Rica  herança  que  lhes  deixamos.  Mereceria  pois  uma

discussão mais calma e muita ponderação,  diria  até  que justificaria  a  participação

massiva da população mas o assunto tinha de ser resolvido rápido e depressa para

dar no que deu. ----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Contudo esta adesão à AdRA, pese todas as dúvidas e receios colocados na

altura, permitiu à câmara o seguinte: a concessão por 50 anos de uma infraestrutura

avaliada a preços de aquisição em cerca 30 milhões de euros, o recebimento em cash

por parte da Câmara Municipal de Águeda que ronda 1 milhão e 200 mil euros…--------

------ Francisco Manuel Guedes Vitorino – Presidente da Assembleia: -----------------
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------  Tem mesmo de concluir.  Pode sintetizar  o que ia  dizer,  não tem de cortar  a

palavra, mas é que já ultrapassou largamente o seu tempo. ------------------------------------

------ Carlos Almeida: -------------------------------------------------------------------------------------

------ Não, depois peço a um colega meu que continue. Até já me chamaram mentiroso

e tudo. Peço desculpa. Obrigado, boa noite a todos e um santo Natal. ----------------------

------ Paulo Domingues: ----------------------------------------------------------------------------------

------ Prometo ser breve. Gostaria em primeiro lugar, e em nome do Centro Social de

Belazaima e da sua direção, colocar aqui o ponto em que se encontra o Centro Social

de  Belazaima quase  40 anos  depois  que  lançou  as  suas  primeiras  raízes  com a

criação do infantário, quase 20 anos depois de se ter construído o lar que temos ali em

cima, é uma instituição que neste momento enfrenta desafios importantes,  dado o

envelhecimento  das  suas  instalações,  naturalmente  são  quase  20  anos,  a

necessidade de as renovar.  Esta direção, que é uma direção quase cessante mas

ainda assim, tomou a iniciativa, tomou esse desafio de lançar um projeto de renovação

das  suas  instalações,  preparou  uma  candidatura  para  concorrer  aos  fundos  do

Portugal 2020, essa candidatura encontra-se pronta, o que quer que aconteça com

ela, é uma candidatura e naturalmente pode correr bem, pode correr mal, pode ser

aprovada, pode não ser. Quer ela venha a ser e que se traduzirá em edificação em

lugar  destacado  de  um  conjunto  de  construções  que  para  além  de  permitirem  o

funcionamento em melhores condições das respostas atuais,  permitirão criar amais

duas novas respostas, quer se consiga ir por aí conforme nós pretendemos, quer no

caso  da  candidatura  não  ser  aprovada  e  se  tenha  de  optar  por  uma  solução

minimalista de renovação das atuais instalações, pois qualquer uma dessas vias que

venha a ser seguida, pois necessitará de todo o apoio que esta câmara possa vir a dar

que naturalmente já tem vindo a dar e que necessitará por certo que continue a ter no

futuro.

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

------ Gostaria ainda de chamar a atenção para outro problema que enfrenta o Centro

Social de Belazaima que tem a ver com as respostas da infância. As respostas da

infância tem vindo a perder capacidade de autossustentação financeira, pela primeira

vez este ano,  nós nos vimos perante a possibilidade de ter  de fechar a resposta,

acabar com a resposta, não o fizemos mas é uma decisão que vai estar sempre na

agenda cada ano que vai passando. Naturalmente que isto tem sido uma situação que
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já tem sido falada, já discutida com a Vereadora, Dra. Elsa Corga, naturalmente que

também já sabemos que ninguém, nem a câmara poderá injetar dinheiro na resposta

que a permita manter de forma um tanto artificial. Naturalmente que é um assunto que

deverá  merecer  a  vossa  atenção,  em  particular  a  partir  do  momento  em  que  as

respostas creche e jardim tenham que ser efetivamente fechadas e será necessário

dar atenção, fazer algo para que as pessoas que têm as respostas aqui, o que vai

acontecer quando deixarem de as ter. Naturalmente que não estamos a dizer que essa

decisão vai ter de ser tomada já no próximo ano mas poderá vir a acontecer. -------------

------ Gostaria também se me permitem, deixando agora o Centro Social de Belazaima,

como ativista ambiental chamar a vossa atenção para o estado de grande calamidade

que  vive  a  nossa  paisagem  de  montanha.  Essa  situação  que  se  agrava  a  cada

incêndio e que se agravou com os grandes incêndios deste ano, resulta de não ter

havido capacidade ao longo dos últimos anos,  ao longo praticamente de todas as

últimas décadas, não ter havido capacidade de criar compromissos entre aquilo que

vai prosseguindo naturalmente que é a atividade produtiva, a produção madeireira e a

conservação e proteção da paisagem. Para haver proteção, para haver conservação é

necessário haver intervenção ativa, não basta deixar as coisas acontecerem e não se

faz  só  pela  criação  de  instrumentos  de  ordenamento.  Águeda  tem-nos,  todos  o

sabemos mas se vocês virem percebem facilmente que não basta esses instrumentos

de ordenamento existirem para que as coisas no terreno ocorram, é necessário muito

mais do que isso e a verdade é que nos últimos 30 anos só para usar estas duas

balizas que foi o incêndio de 86 e que é o momento presente e os grandes incêndios

deste ano, de facto as coisas não pararam de se agravar. --------------------------------------

------ Eu tenho alguma espectativa de que de facto haja intenção de fazerem as coisas

acontecerem e irem pelo caminho positivo de irem com a intenção que a câmara já

manifestou de criar uma bolsa de terrenos florestais. Tenho essa boa expectativa que

será uma boa forma de intervir  ativamente no terreno,  certamente será necessário

muito mais do que isso e eu deixo aqui a minha expectativa, a minha esperança que

seja possível fazer muito mais nos próximos 30 anos do que foi feito nos últimos 30. ---

------ Francisco Manuel Guedes Vitorino – Presidente da Assembleia: -----------------

------ Penso que mais ninguém do público deseja intervir então passava a palavra ao

Sr. Vice-Presidente para dar uma informação que deveria ter dado no início mas que

me esqueci. É que o Sr. Presidente da Câmara está um bocadinho atrasado e ainda
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assim nós decidimos avançar com a assembleia,  naturalmente,  ele quando chegar

retomará  o  seu  lugar.  O  Sr. Vice-Presidente  da  Câmara  substitui-lo-á  até  à  sua

chegada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Jorge Henriques Fernandes de Almeida – Vice-Presidente da Câmara: --------

------ Uma palavra muito especial ao Presidente da Junta de Freguesia de Belazaima,

Castanheira e Agadão, porque efetivamente é reconfortante sentirmo-nos tão em casa.

------  Já foi dada a informação de que o Sr.  Presidente não está aqui porque está

atrasado efetivamente, ele esteve desde há uns dias a esta semana no estrangeiro, o

avião  era  suposto  ter  chegado  mais  cedo  mas  às  vezes  existem  estas  coisas  e

portanto esperemos que ainda chegue a tempo de participar nesta sessão. ---------------

------ Nós tivemos aqui uma intervenção por parte do público mas tratou-se claramente

de uma intervenção política do Presidente da Concelhia do PSD e é curioso porque

efetivamente em todos os concelhos, dos 10 concelhos que fazem parte integrante da

AdRA, porque que fique aqui claro que não foi a Câmara de Águeda, são 10 concelhos

dos  11  da  região  de  Aveiro,  que  aderiram  a  este  projeto  e  em  todos  os  10  as

oposições… e  reparem numa coisa  nós  temos  uma comunidade  intermunicipal,  a

CIRA e na região da CIRA temos 8 municípios que são do PSD, 2 do PS e 1 do CDS,

curiosamente em todos os municípios as oposições fazem este papel, portanto isto

não é uma questão partidária, é claramente uma questão de oposição. E enquanto

estamos a falar nisto, a AdRA, é a minha opinião, é uma excelente ideia que a má

gestão sobretudo motivada, pelo menos é a indicação que os gestores que estão lá

nomeados pelos diferentes governos,  têm tornado o “cepo das marradas” passo a

expressão, para estas questões. Porque efetivamente temos de voltar à época em que

tomamos esta decisão e esta decisão pareceu-nos a nós e a estes 10 municípios a

melhor  opção.  E  eu  queria-vos  lembrar  exatamente  em  que  contexto  é  que  isto

aconteceu, estávamos num início de um quadro comunitário e neste início de quadro

comunitário  que  foi  o  QREN  que  já  acabou,  tínhamos  nessa  altura  uma  câmara

bastante endividada e tínhamos uma dificuldade significativa de abordarmos um novo

quadro comunitário  com tanta  quantidade de água e saneamento para colocar  no

nosso concelho.  O que quer dizer que para nós não se tratou de vender a nossa

posição,  como  aconteceu  com  outros  concelhos  nomeadamente  Aveiro  se  calhar,

Albergaria, Ílhavo que tinham coberturas muito mais significativas do que nós porque

nós tínhamos um défice de cobertura sobretudo na área do saneamento. Eu queria só
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lembrar-vos, na altura em que isto se estava a perspetivar era previsto termos um

nível de obra em Águeda que era exatamente 24,8% de tudo o que iria acontecer

nestes 10 concelhos. Dava conta do nosso atraso estrutural que trazíamos dos anos

que bem se lembram de quem eram. E isto não é estar a remar nem a lembrar o que

se passava, era lembrar-nos claramente que tínhamos um problema pela frente e que

se a câmara o abordasse e o assumisse por inteiro ficávamos absolutamente cortados

de tentarmos outras coisas, nomeadamente tudo aquilo que nós fizemos depois. E foi

esta  a  moeda  de  troca  que  quisemos,  nós  quisemos  entrar  na  AdRA  porque

efetivamente transferíamos esta responsabilidade das obras e por isso pareceu-nos

uma ótima solução.  Efetivamente  a  má gestão de gestores  nomeados  pelo  grupo

Águas de Portugal, porque lembro-vos de uma coisa, isto não se trata de nenhuma

privatização ou pelo menos nunca se imaginou nenhuma privatização até ao anterior

governo e ainda não está privatizado, claramente. Trata-se de uma parceria pública-

pública, em que o governo pelo grupo Águas de Portugal mais propriamente pela EGF

tem 51% e os municípios têm 49%. Aliás pela força da necessidade destas obras

todas  que  nós  precisávamos  no  nosso  concelho,  é  que  nós  temos  um  peso

extraordinariamente diminuto no capital  acionista da AdRA. Agora o que aconteceu

efetivamente é que nós todos nos sentimos defraudados por causa das questões que

todos  aqui  estamos  a  dizer  e  sobretudo  por  uma  coisa  que  ainda  não  está

completamente  percebida:  qual  foi  o  papel  de  algumas  entidades  dominantes  de

algumas figuras dominantes na AdRA ou na CIRA que fez com que efetivamente o

município onde se perspetivava um maior, ou de uma forma muito significativa a maior

quantidade de  investimentos,  afinal  de  contas  não  passou  de terceiro  lugar  neste

ultimo, até ao final do QREN. Porque reparem numa coisa, todo o conjunto de obras

que se perspetivavam estarem prontas até 2015, nós só temos prontas as que eram

perspetivadas até 2012. Portanto no final de 2015, só o que estava perspetivado para

2012 é que estava feito. Mas isso, não quer dizer também que isso tenha sido assim

tão pouco. No âmbito da AdRA, nós chegamos já a uma cobertura significativa, muito

mais significativa sobretudo em termos de saneamento porque temos, e começando

de  norte  para  sul,  temos  uma  parte  significativa  da  freguesia  de  Macinhata,  de

Valongo, da Trofa, de Águeda mesmo, de Fermentelos, de Barrô, que foram entretanto

obras  que  prosseguiram pela  mão da  AdRA.  Estamos neste  momento  com obras

adjudicadas, nomeadamente em Lamas e na Trofa e também em Barrô e também o
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abastecimento de água a Agadão. Está neste momento em concurso público numa

fase bastante adiantada. ----------------------------------------------------------------------------------

------ Meus amigos isto não se trata aqui de nenhum erro de diagnóstico, efetivamente

trata-se de perceber e percebemos todos que temos alguns problemas para resolver.

Este assunto não foi um assunto evitado porque vai ter de vir aqui exatamente por

causa da revisão do EVEF e o EVEF da AdRA que já era suposto ter sido revisto no

mês  de  junho  do  ano  passado,  ainda  continuamos  aqui  em  muendas  porque

efetivamente as soluções não se afiguram fáceis e o município de Águeda é quele que

apresenta  de  uma  forma  mais  tenaz  esta  necessidade  disto  ser  revisto  e

nomeadamente a posição do concelho de Águeda ser revista fortemente. Volto a dizer

e já agora para falarmos em termos dos custos da água e saneamento, porque temos

alguma confusão e efetivamente passamos a pagar mais no concelho de Águeda mas

queria-vos  dizer  o  seguinte:  neste  momento  as  tarifas  nos  10  conselhos  estão

uniformizadas e foram uniformizadas exatamente para os custos que tinham na altura

os concelhos de Albergaria e Aveiro. Posso-vos dizer que aqui bem perto, Mortágua e

Tondela  paga a  água e  o saneamento muito  mais  caro que nós.  Podem verificar.

Portanto queria-vos dizer relativamente ao exemplo de Anadia, eu queria-vos chamar

à atenção de uma questão que por vezes esta questão de boa vizinhança nos obrigam

a ficar  de alguma forma a falar  baixinho mas é importante todos nós aqui  termos

noção  de  isto.  Anadia  tem,  desde  há  muito  tempo  assumido  nestas  questões  de

parcerias,  ficar  orgulhosamente  só.  E  se  ficou  só  na  AdRA,  também ficou  só  na

SIMRIA,  agora  na questão das águas do litoral-centro,  ou seja,  o  saneamento  de

Anadia é sistematicamente e exclusivamente tratado em ETARs, como a que tínhamos

em Belazaima, porque agora temos um nova, feita pela AdRA, ETARs da do género

que temos em Aguada de Cima e que a temo em Aguada de Cima porque o emissário

não subiu porque Anadia não aderiu ao sistema da SIMRIA na altura e isto em termos

ecológicos e ambientais é muito grave. ---------------------------------------------------------------

------ Volto a dizer, a AdRA foi uma ótima ideia e a má gestão trazida pelos gestores

dos vários governos tem tornado isto um alvo apetecível para todos nós dizermos mal.

E não estamos satisfeitos. --------------------------------------------------------------------------------

------ Relativamente ao Paulo Domingues e à questão do Centro de Belazaima dizer-

lhe que Águeda tem a cobertura que todos nós conhecemos a nível social. Estamos

muito  atentos.  Se  vocês  avançarem  com  a  renovação  das  instalações  ou  com
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qualquer outro projeto o município tem regulamentos muito claros, já financiámos ou

ajudámos a financiar dezenas de projetos, naturalmente o vosso terá inteiro cabimento

e se estivemos bem com os outros estaremos bem convosco. --------------------------------

------ Relativamente às questões florestais, muitos parabéns pelo projeto de Cabeço

Santo,  é  uma  coisa  que  nos  orgulha  muito,  é  um  modelo.  Relativamente  nestas

questões das florestas e neste pós incêndio, uma situação tão dramática que tivemos

no nosso concelho acho que é importante aproveitarmos esta maré, sobretudo esta

sensibilidade que as pessoas têm ainda nesta altura para implementarmos medidas

que sejam duradouras. ------------------------------------------------------------------------------------

------ Francisco Manuel Guedes Vitorino – Presidente da Assembleia: -----------------

------  Antes de darmos a palavra aos senhores deputados para usarem da palavra

antes da ordem do dia, queria apenas dar conta que o Sr. Deputado Manuel Farias,

presidente da Comissão permanente de Ambiente, Energia, Mobilidade, Urbanismo e

Obras Públicas solicitou um pequeno espaço para que a comissão desse aqui nota de

um breve relatório resumo da atividade da comissão no que concerne às diligências

efetuadas no acompanhamento do projeto da SAKTHI. Segundo a informação seria o

Sr. Deputado Paulo Pereira a fazê-lo. Eu já dou depois a palavra ao Sr. Presidente da

Junta antes de dar a palavra aos restantes membros da assembleia municipal para

intervirem no período antes da ordem do dia, esta é uma situação excecional.------------

------ Paulo Pereira:-----------------------------------------------------------------------------------------

------  Tal  como  o  Sr.  Presidente  da  assembleia  referiu  existe  no  âmbito  desta

assembleia algumas comissões criadas com o objetivo de acompanhar aquilo que se

vai  desenrolando  no  concelho.  Uma  delas  é  a  Comissão  de  Ambiente,  Energia,

Mobilidade Urbanismo e Obras Públicas que desde o início entendeu que uma vez

constituída devia ter uma agenda própria e deveria ter um trabalho ativo no terreno.

Fruto desse trabalho,  fruto dessa agenda,  definimos algumas iniciativas sendo que

uma delas era o acompanhamento ao projeto de instalação da SAKTHI em Águeda,

que pela sua relevância, pelo seu impacto, deveríamos ter um acompanhamento mais

próximo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------  Aquilo  que  muito  rapidamente  vos  irei  relatar  é  um  pequeno  relatório  que

pretendemos fazer chegar a esta assembleia porque é para esta assembleia que nós

trabalhamos no sentido de esclarecer algumas questões que nos ocorreram. Dizer-vos

também  que  haverá  certamente  um  conjunto  de  questões  que  não  estão  ainda
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resolvidas e que nascem naturalmente também desta análise e destas visitas que

vamos fazendo e que portante este relatório que agora apresentamos não terá de ser

único e por ventura haverá no futuro outro a ser apresentado.----------------------------------

------ A comissão elegeu o acompanhamento deste projeto por razões de relevância e

de impacto em diversos domínios do âmbito tal como o Ambiente, Energia, Mobilidade

e  Obras  Públicas  correlacionadas.  Foram  realizadas  as  seguintes  intervenções:

Intervenção A – reunião com o executivo municipal em março de 2016 com a presença

de  diversos  vereadores  e  apresentação  da  metodologia  de  comunicação  e  de

acompanhamento por parte da Câmara.--------------------------------------------------------------

Intervenção B – visita às instalações da SAKTHI da Maia e às obras em curso no

Parque Empresarial do Casarão em junho de 2016.-----------------------------------------------

Intervenção  C  –  Visita  às  obras  em  curso  e  preparativos  de  ensaios  no  Parque

Empresarial do Casarão em finais de novembro de 2017.---------------------------------------

------  Relativamente à Intervenção A, nesta primeira ação a comissão foi informada

sobre as reuniões de coordenação semanais da equipa do projeto em que a Câmara

Municipal também participa bem como os planos para a instalação da linha de energia

elétrica em alta tensão. Foi-nos igualmente dado conta da descoberta de património

arqueológico no decorrer das terraplanagens, da sua salvaguarda e das alterações

necessárias.  A  comissão  alertou  para  a  necessidade  de  planos  de  recurso  ou

contingência  relativos  às  acessibilidades  e  ao  impacto  na  mobilidade  na  região

envolvente ao parque Empresarial.---------------------------------------------------------------------

------  Relativamente  à  Intervenção  B,  nesta  ação  a  comissão  foi  recebida  pela

administração e quadros superiores nas instalações da SAKTHI na Maia que funciona

em instalações adaptadas com grandes constrangimentos de acessibilidades. Foi-nos

apresentado o projeto global da SAKTHI e o projeto BUTTERFLY em particular.  O

projeto BUTTERFLY para quem desconhece é o nome do projeto de instalação da

SAKTHI aqui no Parque Empresarial do Casarão. Demonstrando um grande alicerce

no conhecimento,  o  compromisso social  e  ambiental,  o  envolvimento  de todos os

efetivos e da comunidade que acolhe cada projeto com realce de funcionamento de

uma escola de formação profissional em paralelo com a instalação industrial, com a

garantia de que não será uma escola SAKTHI mas antes uma escola da comunidade.

Foi ainda referido que o projeto BUTTERFLY, em Águeda, sendo novo será otimizado
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no que respeita à produtividade, à arquitetura e à abertura do público fomentando o

turismo industrial.--------------------------------------------------------------------------------------------

------ A administração partilhou, com os elementos da comissão, duas preocupações, a

reduzida  oferta  hoteleira  e  imobiliária  que  Águeda  possui  na  atualidade,  para

corresponder  às  necessidades  deste  projeto,  e  as  necessidades  de  melhoria  das

acessibilidades  do  Parque  Empresarial.  A visita  à  unidade  fabril  da  Maia  revelou

cuidados  evidentes  com  o  impacto  ambiental  e  uma  organização  interna  de

compromisso e envolvimento dos quadros cumpridores com partilha transparente de

informação operacional, organizacional e económica. Esta ação incluiu ainda a visita

às  obras  em  curso  no  Parque  Empresarial  do  Casarão  tendo  a  comissão  sido

informada dos objetivos temporais de ensaios da fundição em dezembro de 2016 e do

arranque da produção no final de janeiro de 2017.-------------------------------------------------

------  Relativamente  à  intervenção  C,  a  comissão  visitou  as  obras  no  parque

empresarial no Casarão e constatou que os objetivos temporais inicialmente propostos

estão  a  ser  atingidos  apesar  da  dimensão  e  da  complexidade  do  projeto.  A fase

edificação  está  em  conclusão  em  simultâneo  com  o  equipamento  e  maquinaria

industrial  dos seus sistemas de controlo. O arranque da produção sob a forma de

ensaio  está previsto  para  17 de dezembro incluindo a primeira  linha de produção

desde a embalagem até à expedição. A comissão tomou nota e fez observações em

particular no domínio das medidas do controlo ambiental sob a forma de emissões e

de afluentes tendo constatado que estão a ser seguidas as melhores praticas que a

atual tecnologia disponibiliza e que estão instalados meios de tratamento, contenção e

monotorização permanentes. Os fornos irão funcionar por indução ao contrário das

restantes fundições que utilizam processos de queima reduzindo assim as emissões

de gazes para a atmosfera.  Todas as secções das instalações são completamente

isoladas quer em termos acústicos que em termos de contaminações. Importa referir

que  não  existirão  descargas  de  águas  poluídas  nas  linhas  hidráulicas  adjacentes

havendo um aposta clara na reutilização de águas e areias em circuito fechado. A

zona administrativa localiza-se no meio da zona de produção contribuindo para um

espirito de equipa não havendo separação entre funcionários como também a ideia de

fundição  como  industria  negra.  De  frisar  também  que  a  empresa  aposta  na

contratação de mão-de-obra qualificada jovem, como comprova a equipa de apoio

responsável da unidade, constituída por 5 recém-licenciados.----------------------------------
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------  Na  segunda  fase  será  instalada  uma  segunda  linha  dentro  da  edificação  já

levantada. Uma terceira fase incluirá a construção de uma nova nave industrial em

paralelo  podendo  ser  orientada  para  a  diversificação  do  produto,  matéria-prima  e

processo  com  alumínio  de  modo  a  melhorar  a  sustentabilidade  global  do  projeto

BUTTERFLY.--------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Foi prestada a informação de que o principal fornecedor de matéria-prima, sucata

ferrosa, pelo menos em termos de tonelagem, fluxo rodoviário, será local, isto é, do

concelho de Águeda.---------------------------------------------------------------------------------------

------ A comissão foi informada que o DIA (Diagnóstico Impacto Ambiental), que será

enviado  em  anexo  à  mesa  desta  assembleia,  tem  vindo  a  ser  monitorizado  e  a

implementação  das  medidas  preconizadas  têm  sido  asseguradas.  A  comissão

agradece a disponibilidade, a facilitação de meios e o acompanhamento pessoal que

tem  sido  disponibilizado  por  parte  da  Câmara  Municipal,  nas  pessoas  do  Sr.

Presidente, Gil Nadais e de Pedro Alves, por pate da SAKTHI pelo seu CEO, Jorge

Freisch, da responsável de qualidade, ambiente e segurança,  Helena Coimbra e o

diretor de obra, Jorge Meireles.--------------------------------------------------------------------------

------  Naturalmente Sr.  Presidente,  apesar de todos os partidos com representação

nesta assembleia estarem representados também na comissão e terem participado de

todas estas visitas, irei-lhe pedir e irei fazer-lhe chegar este documento em formato

digital e que depois faça distribuir pelos vários grupos.-------------------------------------------

------ Francisco Manuel Guedes Vitorino – Presidente da Assembleia: -----------------

------ Abria agora sim aqui um período de inscrições, dando a palavra ao Sr. Presidente

da Junta de Freguesia que é o nosso anfitrião.------------------------------------------------------

------ Vasco Miguel Rodrigues Oliveira – PJ da União das Freguesias de Belazaima,

Castanheira e Agadão:-------------------------------------------------------------------------------------

------ Sejam bem-vindos a esta União de Freguesias e dizer-vos que é uma honra ter-

vos  aqui  hoje  a  participar  nesta  assembleia  municipal  e  com isto  quero  desde  já

felicitar o Sr. Presidente da Assembleia pela excelente ideia de descentralização para

procura  dar  oportunidade  à  população  local  de  participar  e  inteirar-se  do

funcionamento de uma assembleia municipal, espero que tenham sedo bem recebidos

e que tenham tido um bom jantar  e que os trabalhos de hoje decorram na maior

naturalidade de forma a conseguirmos em conjunto colaborar para o desenvolvimento

do nosso concelho.------------------------------------------------------------------------------------------
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------ Hoje como jogo em casa e estou um pouco de costas quentes vou aproveitar

para falar um pouco sobre algumas matérias e peço ao Sr. Presidente da Assembleia

que me permita a ousadia mas vou roubar aqui um pouco do minutos para algumas

notas que eu acho que são importantes. -------------------------------------------------------------

------ Começo por dizer a todos vós que venho hoje a este púlpito não com o intuito de

aparecer nas capas dos jornais mas sim para poder deixar o meu contributo para

futuro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Com toda a tranquilidade quero aqui partilhar convosco uma situação que me tem

vindo de certo modo a incomodar e que preciso desabafar. Existem algumas pessoas

que por diversas vezes insistem em acusar os presidentes de junta de não falarem nas

assembleias  municipais,  que  deviam  ser  mais  interventivos,  que  deveriam

acompanhar  mais  as  linhas  traçadas  pelos  partidos  que  representam  nesta

assembleia e eu francamente, falo por mim, de forma clara e direta, mês senhores

intervenho quando eu quiser e achar necessário para bem da minha freguesia e do

meu concelho. E sabem porque é que faço este desabafo? Porque estou na política

pelo simples gozo, porque gosto e porque me dá extremo prazer em ajudar os meus

conterrâneos e trabalhar em prol da minha comunidade. Não tenho qualquer problema

em assumir isso, não preciso da assembleia municipal para brilhar e vir aqui fazer o

número da praxe cheio de enorme show off. E digo mais, dedico-me e empenho-me

ao máximo para conseguir fazer o melhor e trazer par a minha união de freguesias

oque efetivamente merece, contribuindo assim para o bem-estar da população e para

melhorar  significativamente  a  sua  qualidade  de  vida.  Meus  amigos,  não  vivo  da

política, não preciso da política para sobre viver e por isso sinto-me livre como um

passarinho. Não estou na política por interesses para atingir qualquer tipo de metas,

estou  sim  de  corpo  e  alma  para  defender  uma  população  serrana  que  se  sente

marginalizada e que o concelho por vezes faz questão de olhar com indiferença.--------

------  Gostava  de  ver  determinadas  pessoas  como  presidentes  de  junta,  de  facto

gostava e deixo aqui hoje o desafio a todas essas pessoas que de certa forma tentam

perseguir s presidentes de junta. Estamos a entrar num período de pré campanha e

por  isso deixo  este  desafio  a  essas pessoas,  que tenham a coragem de sentir  e

deixarem essas vozes oradoras e saltarem a uma candidatura para uma presidência

de junta. Fica este desafio a todos aqueles que bem entenderem. ---------------------------
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------  Contudo,  é  lamentável  que estes  1525  eleitores  da União  de Freguesias  de

Belazaima, Castanheira e Agadão não tenham o peso político que outras freguesias

têm e por isso sejamos vistos de uma forma, eu diria, indiferente. Até a comunicação

social  sem qualquer,  ou não,  indiferença,  aparecendo sempre as notícias  da zona

serrana nas últimas páginas. Mas digo-vos, enquanto estiver à frente desta autarquia,

não baixarei os braço e jamais deixarei que os subestimem. -----------------------------------

------ Quando entrei para a política e durante estes anos todos como Presidente de

Junta  e  membro  desta  assembleia,  foi  sempre  no  verdadeiro  espírito  do  claro

contributo para o desenvolvimento da freguesia que representava e do concelho. Com

isto quero-vos também dizer, com toda a franqueza, que não me revejo ma maior parte

dos debates que acontecem nesta assembleia que por vezes se tornam medíocres.

Discussões claras de bota abaixo com ofensas múltiplas, defesas cegas das cores

políticas, entre outras, até digo mais, algumas delas desprestigiam a classe política

local.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Meus senhores os presidentes de junta não são os lobos maus, são pessoas de

bem que lutam no dia-a-dia para resolver muitas das vezes aquilo que compete à

câmara e a outras instituições públicas. São queles que sentem na pele a fúria das

populações  em  relação  às  asneiras  dos  políticos  que  fazem  e  que  dizem.  Os

presidentes  de  junta  são  efetivamente  os  parentes  pobres  do  sistema  político

democrático português. São os pedintes da humanidade, mas isso, por muito que o Sr.

Presidente da Câmara e os representantes dos partidos e todos os agentes político

digam que não, todos nós sabemos que é verdade. Isto não é de agora, sempre foi e

neste moldes sempres será. Quando algum presidente de junta faz algo de relevante

em prol da sua freguesia ou concelho, aparecem logo de seguida todos para retirar

proveito, e onde fica a figura do presidente de junta?---------------------------------------------

------ É bom lembramo-nos do presidente de junta para os atos eleitorais, é chique, dá

jeito, nessa altura são louvados, palmadinhas nas costas, enfim, aquilo que todos os

meus colegas sentem e no fundo todos sabemos que é a realidade nua e crua. Mas

será melhor baixar a cabeça, será mais um papagaio aqui a falar e depois isto passa,

será obviamente aquilo que muitos neste momento estão a pensar.--------------------------

------ Tudo isto para vos dizer que ao longo destes meus 20 anos de política autárquica

ativa tento fazer um pequeno balanço e vejo muita coisa positiva, amigos, gente boa,

gente  capaz  e  digna,  gente  com  espirito  de  luta  fantástico  e  empreendedor  mas
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também um lote de gente que não tem qualquer tipo de dignidade e caráter na forma

como encara a política local. O Sr. Presidente da Câmara não está aqui mas deixo ao

Sr.  Vice Presidente e a todo o executivo,  podem-se gabar  que tem ao dispor  um

elenco de presidentes de junta completamente criativos, com um potencial fabuloso e

com  vontade  de  os  ajudar  no  caminho  certo  para  o  desenvolvimento  do  nosso

concelho.  Sr.  Vice  Presidente,  aproveite  e  não  deixo  por  isso  que  esta  gente

desanime.------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ No que toca a um assunto que já faz correr muita tinta, os incêndios e que já hoje

aqui foi falado também, gostava de deixar uma pequena reflexão do que penso e do

que é a Unidade Local de Proteção Civil dentro da União de Freguesias de Belazaima,

Castanheira e Agadão.-------------------------------------------------------------------------------------

------ Efetivamente a nossa união de freguesias foi brindada com amais um incêndio e

assim em 3 anos importamos 2 grandes fogos, tendo ardido completamente toda a

antiga freguesia da Castanheira do Vouga e quase toda a antiga freguesia de Agadão.

Traduzindo numas contas impressionantes de zona ardida de mais ou menos 80% da

União de Freguesias de Belazaima, Castanheira e Agadão.-------------------------------------

------  A nossa freguesia tem cerca de 90 km2, a maior do concelho em termos de

território, dá efetivamente para retirarmos ilações e pensar bem o que representa para

esta comunidade. Todavia, quero agradecer a ajuda da câmara municipal ao Sr. Vice-

Presidente e restante executivo, a disponibilidade de alguns presidentes de junta, o

apoio do partido social democrata e de muitas e muitas pessoas que se aliaram a esta

catástrofe. Para terminar este capítulo, explanou-se já bastante nesta assembleia e

nomeadamente no que diz respeito ao último incêndio, muito sem conhecimento de

causa.  Talvez  alguns  interesses  pessoais  outros  contra  os  eucaliptos  mas  depois

também já não era contra os eucaliptos, enfim… como se estes fossem a causa deste

incêndio ou se não fosse a causa por aí perto passaria. -----------------------------------------

------  Incêndios já houve muitos, inclusive até fizeram vítimas no nosso concelho e

infelizmente vão sempre existir,  com ou sem eucaliptos. Não é só na nossa região

onde abunda a espécie de eucalipto, no Alentejo, no Algarve, no Gerês, na Serra da

Estrela, todos os anos há incêndios de grandes dimensões. E eu pergunto, onde está

o  eucalipto?  Vamos  ser  sérios  e  vamos  olhar  para  este  problema  sem  qualquer

interesse político. Os eucaliptos são o sustento de muitas e muitas famílias, se não

fosse o  eucalipto  muitas  destas  aldeias  serranas já  não eram habitadas e  já  não
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existia  lá  ninguém.  Subsiste  muito  terreno  que  é  pura  pedra  e  extremamente

acidentado  que  poucas  ou  nenhumas  árvores  aí  se  dão,  enquanto  o  eucalipto

consegue ser o mais resistente e eficaz, traduzindo-se num retorno interessante para

se poder manter a floresta e este tipo de terreno minimamente arborizado porque se

não  estiver  florestado,  meus  amigos,  o  que  é  de giesta,  silvas,  mato,  carqueja  e

acácias é pura pólvora.------------------------------------------------------------------------------------

------ Defendo o eucalipto com um Plano Municipal bem aprofundado, de rigor e com

sustentabilidade, dando oportunidade de ouvir as populações, os bombeiros, as juntas

de freguesia e demais instituições que possam contribuir para melhorar o documento e

ter  sucesso  no futuro.  Defendo regras  bem específicas  para  ajudar  a  autarquia  a

intervir  e  atuar  ao  que  diz  respeito  à  defesa  perimétrica  das  populações  e  suas

habitações. Defendo em investir aquisição de terrenos para realizar grandes linhas de

contenção, por exemplo em módulo quarteirões e com faixas de cerca de 50m de

largura servindo assim para uma melhor intervenção na atuação dos meios e por sua

vez objetivamente da sua segurança. Isto sim seriam medidas estruturantes de fundo

e com êxito para o nosso território. Fica aqui a ideia, não crucifiquem o eucalipto.--------

------ Relativamente à Unidade Local de Proteção Civil da União de Freguesias é um

projeto  de  grande  envergadura  que  passou  por  um caminho  bastante  árduo  com

alguns  percalços  unilaterais  mas com muita  perseverança  lá  se  conseguiu  criar  a

Unidade  Local  de  Proteção  Civil  tendo,  perante  um  processo  bastante  global,  a

Câmara Municipal de Águeda apoiado de forma incondicional. Resumindo temos neste

momento 10 viaturas e 45 voluntários devidamente fardados e desposto isto ao Sr.

secretário de Estado da Administração Interna este disponibilizou-se imediatamente

em vir ver ao terreno a nossa realidade tendo por sua vez classificado com um feito

único no país, um projeto piloto, desde a sua total dimensão à estrutura digna e de

eficiência material que naturalmente apresentamos. ----------------------------------------------

------ Aproveito já agora para perguntar ao Sr. Vice-Presidente se já deu seguimento às

solicitações  do  Sr.  Secretário  de  Estado  e  como  está  todo  o  processo  de

comunicações. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Espero sinceramente que depois de todo este trabalho desenvolvido seja dado

continuidade  ao  processo.  Quero  agradecer  publicamente  o  trabalho  realizado  à

Câmara Municipal no que se refere à organização da proteção civil  municipal, pois

conseguiu ao longo destes anos colocar todos os intervenientes e instituições a falar a
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uma só voz de forma organizada e com espirito de entreajuda ficando assim a ganhar

todo o  concelho.  Parabéns Sr.  Vice-Presidente  pelo  empenho e  pela  coragem. Já

agora também dizer aqueles mais céticos que a unidade local não vem substituir de

forma alguma os bombeiros voluntários mas sim complementar e ajudar a sua ação de

trabalho. Sem os bombeiros voluntários de Águeda que são para nós os melhores do

país, nada disto faz sentido. É sempre sob o comando dos bombeiros que a Unidade

Local de Proteção Civil será organizada nas diversas atuações. Que fique bem claro

para todos, a Unidade Local não é e nunca será uma força de bloqueio e muito menos

uma  solução  para  criar  instabilidade  no  seio  da  Proteção  Civil  e  dos  Bombeiros

Voluntários de Águeda. ------------------------------------------------------------------------------------

------ A nível de obras para futuro. No que diz respeito a esta matéria, lembro-me da

primeira reunião que os Sr. Presidente da Câmara teve com os presidentes de junta,

no primeiro mandato, onde perguntou quais as grandes obras desejadas, que cada um

queria ver contemplado para futuro e sobretudo que estivessem enquAdRAdas com as

necessidades emergentes da freguesia. Eu na altura respondi ao Sr. Presidente que

seria necessário apostar seriamente na variante que liga Belazaima do Chão a Aguada

de Cima. Uma obra que já vinha a ser desenhada do anterior mandato e que fazia

sentido pois era uma obra estruturante para o desenvolvimento da nossa região que

oferecia respostas representativas ao processo de desertificação da zona serrana. O

Sr. Presidente respondeu na altura redondamente que não, mas hoje e passados onze

anos acho que faz todo o sentido, não só por causa da zona industrial mas também no

que diz respeito ao transporte das crianças para a escola de Aguada de Cima, entre

outras situações bastante relevantes. Deixo aqui o repto ao Sr. Vice-Presidente porque

é um assunto absolutamente importante para esta região (isto era mais para o Sr.

presidente  mas  espero  que  depois  lhe  entregue  este  meu  repto),  era  uma  das

considerações que gostaria de ver aqui hoje respondida, se este tema está nos planos

da Câmara Municipal ou não. ---------------------------------------------------------------------------

------ No que se refere ao Parque Empresarial do Casarão, quero dar os meus sinceros

parabéns à Câmara Municipal de Águeda pela aposta no local, senão o melhor, um

dos melhores do concelho, contrariamente a algumas personagens da nossa praça, eu

fui sempre a favor deste investimento no local escolhido porque o conhecia e sabia

sobretudo o potencial que nos oferecia e para além de contribuir positivamente para o

crescimento do nosso concelho iria certamente ser impulsionador e de segurança para
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a zona serrana,  que servia de passagem a parte do concelho.  Parabéns Sr.  Vice-

Presidente e a todo o Executivo, pena é que as acessibilidades ainda estejam aquém

daquilo que seria espectável mas certamente que em breve teremos notícias a esse

respeito.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Há pouco referi-me ao transporte das crianças para a escola, situação esta que é

realizada pela junta de freguesia no âmbito da parceria com a Câmara Municipal e

neste momento estamos a efetuar o serviço de 45 alunos para o agrupamento de

escolas  correspondente  com  o  minibus que  a  Câmara  comprou,  tendo  a  junta

abdicado do seu dito protocolo, e em duas carrinhas de 9 lugares onde uma delas está

praticamente no limite de fim de vida. Não obstante e para além de tudo, pergunto a

esta  assembleia  quais  os  melhoramentos  que  se  fizeram sentir  com o  fecho  das

escolas. Quais os benefícios? E quais as poupanças? Todavia os polos educativos

construídos de fresco, teríamos de ser todos solidários, pois é… e as crianças? Estas

não têm culpa dos erros humanos. Vou mais longe, as crianças não estão felizes, não

se estão a divertir como se divertiam nas antigas escolas de origem. Não têm uma

alimentação tão boa como tinham anteriormente, não aprendem melhor nestes novos

polos educativos. Aquilo que foi  dito aquando a discussão deste processo era que

seria para melhorar o ensino. Com acesso a novas realidades, contacto com novas

tecnologias,  melhores  condições  de  aprendizagem,  que  o  que  existia  não  era

pedagógico, que iriam a passar a existir turmas de uma só classe, onde está tudo isto?

Só com exemplo, eu tenho conhecimento de uma turma onde existe um professor para

várias classes e pergunto-vos, isto é pedagógico? Os computadores estão fechados, a

biblioteca também e com dizia o Prof.  Vidal há tempos, vergonha. Meus senhores,

aquilo  que  eu  sei  é  que  quem  ficou  a  perder  com todo  este  processo  foram as

crianças,  quem  tinha  qualidade  de  vida  e  qualidade  de  ensino  que  eram

acompanhadas de perto eram as crianças. Quem ficou a perder foram as famílias e

mais  uma  vez  a  União  de  Freguesias  que  viu  com  isto  acelerar  o  processo  de

desertificação. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Outra obra de futuro que gostaria de ver concluída, desde 2005. Nunca mais

tivemos qualquer tipo de contemplação, tem a ver com o saneamento básico e com a

água ao domicílio. Este dossiê passa obviamente pela competência da AdRA mas não

deixa de ter sobretudo a mão da Câmara Municipal no que diz respeito a nível das
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prioridades.  Uma  vez  mais  espero  que  vigore  o  bom  senso  e  que  a  união  de

freguesias não seja prejudicada neste assunto. ----------------------------------------------------

------ A nível de pavimentações, Sr- Vice-Presidente, passamos por algumas freguesias

e  vimos  que  de  facto  as  máquinas  andam  por  aí,  situação  que  já  passou

inclusivamente pela nossa união de freguesias e no qual me congratulo. O que é certo

é que de facto me entristece um pouco saber de várias habitações na nossa união de

freguesias que não têm qualquer tipo de alcatrão no seu acesso, como por exemplo

em  dois  locais  distintos  em  Belazaima,  em  dois  locais  distintos  em  Agadão,  na

Falgueirosa,  e  na  Castanheira  do  Vouga  e  com isto,  continuar-se  a  repavimentar

estradas onde já existe alcatrão, fraco mas existe. Julgo que seria de bom-tom ter em

atenção  estas  situações  pois  a  população  não  compreende  e  acaba  sempre  por

esbarrar no presidente de junta como se fosse este o responsável destas decisões.

Fica aqui o meu reparo. -----------------------------------------------------------------------------------

------ Relativamente ao desporto e à cultura, em tempos fiz um desafio aqui ao Sr.

Vereador Edson Santos para apostar num evento expressivo na União de Freguesias

mais  concretamente junto  ao rio  da redonda (Para  concluir  vou tentar  ser  o  mais

rápido  possível)  mas  nunca  tive  feedback  sobre  este  assunto.  É  pena  porque

poderíamos descentralizar um pouco e mostrar também o que de bom existe por estas

bandas. Recentemente passou o rali de Águeda na união de freguesias, fico bastante

satisfeito por isso, mas pedia à câmara Municipal quando houver assim um evento

desta  natureza  na  minha  freguesia  que  me  avisassem  por  favor,  é  importante

estarmos todos em sintonia.------------------------------------------------------------------------------

------ No que respeita à parte social, tenho tido o cuidado de colaborar o mais possível

com quem de direito a este nível, temos 2 centros sociais na união de freguesias onde

tenho tido a eminente preocupação de acompanhar e assistir  bem de perto a sua

sustentabilidade.  Sei  que  a  Câmara  Municipal  tem  colaborado  com  este  tipo  de

coletividades mas acontece que aquilo que verifico, e a maior parte dos meus colegas

presidentes  de junta  também,  é que existe,  a  nível  das IPSS’s  do concelho,  uma

guerra  silenciosa,  um  verdadeiro  vale  tudo  onde  alguns  abutres  se  movimentam

ligeiramente bem pelo meio o que não é nada saudável para o nosso concelho. Pedia

Sr. Vice-Presidente e ao executivo todo para serem pessoas atentas e isentas e que

nos ajudassem neste fenómeno para que não tomasse proporções mais avançadas.

Para acabar este raciocínio e este capítulo carece também dizer que numa forma de
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apoio  a  estas  duas  associações  de  caráter  social  existe,  na  nossa  União  de

freguesias, em funcionamento, um posto médico, e eu pedia também, que é muito

importante para a nossa freguesia, eu pedia também o apoio à Câmara para que nos

fossem ajudando neste processo e que não acabasse este posto médico. -----------------

------ Mudando de assunto, e a nível da regeneração administrativa, para quando a loja

do cidadão?---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Concluindo, somos uma união de freguesias pequena mas de grande dimensão e

aproveitei esta oportunidade de jogar em casa e com toda a simplicidade desabafar

convosco  e  de  certa  forma  expressar  aquilo  que  me  vai  na  alma.  Não  o  fiz

anteriormente  porque  não  achei  que  era  o  omento  ideal  e  espero  contudo  ter

contribuído com estes pequenos alertas no intuito de melhorarmos o nosso nível de

ação no plano democrático.-------------------------------------------------------------------------------

------ Francisco Manuel Guedes Vitorino – Presidente da Assembleia:------------------

------  Peço  desculpa  ao  Sr.  deputado  Hilário  Santos,  mas  como  o  seu  partido

ultrapassou larguissimamente o tempo, não lhe posso dar a palavra aqui, agradecia

que depois noutra oportunidade aproveitasse. O deputado José Vidal pediu para fazer

uma intervenção para dar informação sobre alguns assuntos que têm sido tratados

nas reuniões da CIRA. Tem a palavra.-----------------------------------------------------------------

------ José Carlos Raposo Marques Vidal – PS; --------------------------------------------------

------ No dia 14 de novembro realizou-se mais uma assembleia da CIRA (Comunidade

Intermunicipal Região de Aveiro) onde foram discutidos alguns temas e um deles tem

a ver com a AdRA, já aqui abordado no período do público. Em relação à AdRA há

neste momento um contencioso entre a Câmara Municipal de Águeda e os restantes

municípios no que concerne à parte acionista, com a percentagem que cabe a cada

um dos municípios nos 49% que por si é detida. Águeda tem 1% dessa base acionista.

Segundo alguns estudos deveria ter cerca de 10%, em termos efetivos de rendimento

podemos dizer que Águeda poderá estar a perder com esta questão perto de 5 a 6

milhões de euros. -------------------------------------------------------------------------------------------

------ Como o Sr. Presidente da Câmara se tem queixado que não tem acesso aos

estudos que foram efetuados para que houvesse a divisão percentual da AdRA (o que

eu acho inacreditável visto que a Câmara de Águeda é um dos acionistas, todos os

acionistas devem ter acesso a todos os documentos), no entanto os documentos não

lhe são entregues pelo Eng. Ribau Esteves que é o presidente da AdRA. Na última
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assembleia  da  AdRA  e  como  membro  da  assembleia,  entreguei  o  seguinte

requerimento:  “Exmo.  Sr,  presidente  da  Assembleia  Intermunicipal  da  CIRA,  1-

Considerando  que o  Presidente  da  CIRA a representou na constituição da  AdRA,

considerando que o fez apoiado em estudos de consultadoria da DELOIT, empresa

contratada pela CIRA para o efeito. Considerando que daí decorreram os valores do

capital  acionista  dos  diversos  municípios  da  AdRA,  considerando  que  se  alega

existirem algumas discrepâncias no capital acionista da AdRA em relação à situação

efetiva dos acionistas à data da constituição, na qualidade de membro intermunicipal

da  CIRA venho  requerer  a  vossa  excelência  nos  termos  e  prazos  da  lei  e  do

regimento: 1- Que me sejam facultados todos os documentos, estudos e relatórios

elaborados pela DELOIT que serviram de base à constituição acionista da AdRA.”------

------ Este requerimento entreguei-o no dia 14, os prazos já passaram, pelo que irei

avisar, requerer uma última vez ao Presidente da Assembleia e se não forem dados

será entreposta em janeiro uma ação no tribunal administrativo para que me sejam

entregues.  Ficará  este  documento  aqui.  Em relação portanto  à  AdRA,  para  vocês

verificarem  o  obscurantismo  e  cinzentismo  do  que  se  lá  passa,  por  ação  quase

exclusiva do Sr. Presidente Eng. Ribau Esteves, Presidente da Câmara Municipal de

Aveiro. Como é que é possível recusar a um Presidente da Câmara de qualquer um

dos onze municípios os documentos e como é que é possível recusar a um membro

da assembleia que tem o direito a eles, os documentos. Vejam portanto os políticos,

que há bocado falava aqui o Sr. Presidente da Junta vasco Oliveira, com se ele nunca

o fosse. Nós os políticos temos de ter honra em sermos políticos, temos de excluir

aqueles que não são quando não têm ética que é o caso aqui deste caso.-----------------

------  Em  relação  à  AdRA,  à  CIRA foi  também  abordada  a  questão  também  já

levantada da outra vez por mim e também pelo Eng. Hilário na questão da Pateira de

Fermentelos. A Pateira de Fermentelos já esteve fora várias vezes do processo da

POLIS. Houve agora um recuo, voltou a integrar o processo da POLIS e vamos lá ver

se avança e estará à partida garantido, não sabemos é quando o desaçoreamento da

Pateira de Fermentelos que é um processo que está a decorrer e que será financiado

e que é essencial para que aquela zona toda não seque.----------------------------------------

------ E a ultima informação da CIRA tem a ver com a questão mais tarde abordada da

não recuperação da escola Adolfo Portela. O Sr. Presidente da Câmara Dr. Gil Nadais

questionou  os  critérios  que  levaram  a  que  não  houvesse  obras  na  escola  Adolfo
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Portela,  segundo o Sr.  Presidente da Câmara não conhece quais  são os critérios,

sabemos é que eles devem existir e que logicamente que aceitaremos que não tenha

sido esta escola e que tenha sido outra pelas razões que tiverem que ser evocadas,

no entanto agora é verdade que nem o Sr. Presidente da Câmara nem os membros da

assembleia sabem o que é que levou a CIRA a arranjar duas escolas em Aveiro e não

arranjar a escola Adolfo Portela em Águeda, poderão os critérios serem corretos, só

que não se compreende mais  uma vez porque é  que nós não os  conhecemos e

porque é que não nos dão acesso a esses critérios.-----------------------------------------------

------ Paulo Pereira – CDS-PP:--------------------------------------------------------------------------

------  Sr.  Vice-Presidente da Câmara, eu irei falar nesta minha primeira intervenção

sobre  uma  nova  moda que  existe  no  município  que  são  as  lombas  redutoras  da

velocidade. Uma nova moda mas uma moda muito experimentalista e a meu ver ainda

muito pouco assertiva. Como eu percebo pouco de lombas, pelo menos destas, fui à

procura, fui investigar, para falar com alguma sustentação e descobri um relatório que

está facilmente disponível,  uma nota técnica  da autoridade nacional  de segurança

rodoviária  sobre  a  instalação/  sinalização  de  lombas  redutoras  de  velocidade.

Segundo este relatório a instalação destas lombas deve ser precedida da elaboração

de um estudo. Por isso pergunto, relativamente às lombas que estão a ser construídas

em  Valongo  do  Vouga,  presumo  que  num  contrato  no  âmbito  administrativo  de

delegação de  competências  se esse estudo  foi  feito  e  se  foi  feito  quem é que  o

realizou.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Ainda no mesmo relatório pode-se ler que não podem ser construídas em trecho

de vias considerado estratégico pelo serviço nacional  de bombeiros,  pela proteção

civil,  INEM  ou  administração  regional  de  saúde,  pergunto  se  essa  situação  foi

avaliada.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Diz também que não podem ser construídas sem que a entidade gestora da via

consulte previamente a entidade incumbida da fiscalização do código da estrada na

via em questão bem como eventuais operadores de serviços regulares de transporte

coletivo de passageiros que utilizem a via. Nova pergunta se essa consulta foi ou não

feita.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Diz também o referido documento que a altura do ponto de maior cota relativo ao

pavimento não deve ser superior a 75 milímetros, 7,5cm, salvo casos devidamente

justificados e desde que não seja excedido o valor de 100 milímetros. Diz também que
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as lombas tipo circular deve ter uma altura máxima de 7,5cm, uma nova pergunta, se a

lomba  construída  em  Valongo  do  Vouga,  mais  propriamente  na  Rua  das  Figuras

Populares possui o triplo dessa altura, se está ocorrente dessa situação.-------------------

------ Só recordar os senhores membros da assembleia que as lombas redutoras de

velocidade têm o objetivo de, espero eu, aumentar a segurança e não colocar em

causa a  segurança de quem nas vias  e passeios  circula.  Portanto acho que este

assunto é importante e deve ser tratado com importância que merece. ---------------------

------ As passagens de peões apenas podem ser instaladas em lombas de passagem

trapezoidal,  a  referida  lomba é de perfil  circular  e  no entanto já  foi  marcada uma

passadeira contrariando a indicação clara.-----------------------------------------------------------

------ Quanto às marcas rodoviárias também me parece que não estão de acordo com

o que o referido documento diz. Dizer-vos também que segundo esse documento deve

ser assegurado que a execução das lombas não irá provocar acumulação de águas

pluviais  junto à mesma,  recorrendo se necessário a um canal  junto ao lancil  com

largura adequada, indicam mesmo de 20cm. No caso desta lomba que referi há pouco,

tal não foi feito e se não for rapidamente corrigido irá colocar em risco de inundação as

habitações e os espaços comerciais existentes entre a lomba e a ribeira próxima que

com alguma regularidade transborda para a estrada. Acresce a isto que a única caixa

de  recolha  de  águas  pluviais  a  montante  da  lomba  se  encontra  completamente

açoreada.  Sr.  Vice-Presidente  penso  que  se  nada  for  feito,  que  a  lomba  se  vai

transformar  rapidamente,  assim  que  o  tempo  o  motivar,  numa  barragem.  É

indispensável que este processo seja revisto para que a construção de futuras lombas

acrescente  segurança  e  que  não  a  retire  e  que  crie  novos  e  desnecessários

problemas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Mudando de assunto falar-lhe também sobre IMI. É do meu conhecimento que a

retificação dos despachos de decisão de declaração de prédios ou frações devolutas,

foi a reunião de Câmara no dia de ontem. Segundo sei recebeu os votos favoráveis

dos membros do partido socialista e os votos contra dos vereadores da oposição.

Sobre isto Sr. Vice-Presidente eu sempre entendi que a câmara tem duas medidas e

dois pesos, é um pouco olha para o que eu digo mas não olhes para o que eu faço. A

mesma câmara que tudo pede aos proprietários dos prédios é a mesma câmara que

não é capaz de ter um registo ou de terminar um registo de todos os prédios de que é

proprietária e de que possui prédios degradados e devolutos à entrada, por exemplo,
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da cidade e já por várias vezes aqui referido que teima em não se resolver do edifício

resultante do projeto AguedaConcept. Segundo o Decreto-Lei 159/2006 que define e

aprova a definição de conceito prédio devoluto, importa referir que o decreto diz que é

“indício de desocupação e resistência de consumos”, consumos estes de eletricidade,

águas ou telecomunicações. Não diz que a inexistência de consumos prova per si a

desocupação do prédio há pelo  menos 1 ano.  Parece-me que esta lei  está a ser

interpretada em proveito próprio. Pelo que sei em algumas das alegações que foram

apresentadas pelos proprietários de prédios a quem foi indicado que eram possuidores

de um prédio que ia ser classificado como devoluto, houve proprietários que referiam

que o prédio em causa era utilizado somente para gizo de férias, exceção prevista no

decreto-lei.  Importa  referir  que  os  serviços  pelo  que  sei,  indicam  que  esses

proprietários não apresentaram qualquer documento comprovativo da situação. Assim

sendo,  deixo  a  pergunta,  que  documento  deve  de  apresentar  um proprietário  par

afazer prova que utiliza um determinado prédio somente para gozo de férias. Outros

casos houve em que os proprietários apresentaram faturas relativas ao fornecimento

de eletricidade cujos consumos, segundo os serviços da Câmara Municipal, cito “não

se afiguram compatíveis com um consumo de um imóvel inutilizado de acordo com o

fim a que se destina, ou seja habitação. Isto leva-me a uma nova pergunta, a partir de

que valor do consumo de eletricidade em euros, é que se prova que um determinado

prédio é utilizado.--------------------------------------------------------------------------------------------

------ Em várias das análises de outras pronúncias é proferido que a unidade técnica

de informação geográfica tem, cito “recolhido indícios de desocupação”. Isto leva-me a

3 novas perguntas. A primeira, visitou a unidade técnica de sistemas de informação de

todos os prédios do concelho,  sim ou não.  Se não,  como foi  feita  a seriação dos

prédios que foram visitados e dos que não foram visitados. E já agora, que indícios

são esses que diz terem sido recolhidos. Que características foram elas recolhidas.----

------ Dizer-lhe também que desde que este executivo está a liderar esta Câmara. Há

11  anos,  presumo,  perguntar-lhe  se  alguma  vez  requereu  esta  autarquia  a  posse

administrativa de um móvel para realizar obras coercivas e dizer-lhe também que a

meu ver que é preciso analisar o desempenho desta medida. Nesse sentido, gostaria

de saber, desta medida, da majoração do IMI dos prédios devolutos e neste sentido

qual  o  número  de  prédios  considerados  anteriormente  devolutos,  isto  é,  que  já

anteriormente foram considerados devolutos e que o deixaram de o ser. Ou porque
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foram metidos a baixo ou porque foram requalificados. Importa saber esse número

exato para saber qual o efeito.---------------------------------------------------------------------------

------ Manuel Augusto de Almeida Farias – PS; --------------------------------------------------

------  É preciso resgatar a biodiversidade florestal no nosso concelho, é urgente agir

localmente para melhorar a sustentabilidade nas gerações futuras.---------------------------

------ Nesta terra-natal de Belazaima do Chão ouvi muitas vezes alguns anciãos dizer

“...eucalipto,  filhos  remediados  e  netos  pobres”.  Assim  se  está  a  concretizar,

reforçando este final trágico com as rápidas alterações sociais e económicas, que no

espaço de menos de uma geração substituíram os valores rurais e da sua coesão

comunitária,  pela  globalização  consumista  e  pela  desertificação  das  aldeias  mais

periféricas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ No contexto da biodiversidade, tudo está a correr mal:-------------------------------------

------ 1º As perspetivas de aquecimento global penalizam em particular a península

ibérica, onde o aumento da temperatura média no ar pode chegar a 10 °C em cerca de

50 anos;--------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 2º Nos últimos 25 anos, desde 1990, Portugal perdeu mais de 250 000 há de

área florestada;-----------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3º Neste mesmo período de 25 anos, a área monocultivada a eucalipto aumentou

cerca de 120 000 há, tornando Portugal no país europeu com mais área de plantação

de eucalipto, não em termos relativos, mas em termos absolutos;-----------------------------

------ 4º A legislação vigente, em particular o DL 96/2013, é um instrumento de ponta

do lobby das celuloses, uma crista oferecida e sem outra pátria que não seja a do

interesse  dos  grandes  grupos  económicos  sem pátria.  Este  instrumento  de  crista,

simplifica  a  plantação do eucalipto  e  complica  os projetos  de arborização com as

espécies autóctones portuguesas, como o carvalho, o sobreiro, o castanheiro ou o

azinheiro. Ficou conhecida como a Lei do Eucalipto Livre ou Lei Cristas, mas já pode

ser rebatizada como a Lei do Incêndio Livre.--------------------------------------------------------

------ Dentro de dez anos ou menos, o excesso de oferta desvalorizará de tal modo a

produção florestal  do eucalipto,  que a sua remuneração será apenas a necessária

para a  mão-de-obra  e  para  a logística  do seu transporte,  sem outras  mais-valias.

Lembremos ainda que temos uma única matéria-prima, destinada a um único cliente,

que lhe dará uma única aplicação... que por sinal até pode vir a sofrer quebra nas
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aplicações  tradicionais  de  papel  e  não  se  conhecem  inovações  com  relevância

alternativa na aplicação da celulose.-------------------------------------------------------------------

------ Não vim aqui repetir tudo quando foi dito nos últimos meses no nosso concelho,

na sequência da calamidade dos incêndios de Agosto passado.-------------------------------

------ Venho alertar que a problemática do ordenamento florestal num concelho como o

de  Águeda,  não  é  uma questão  que  se  resume à  economia  desta  exploração.  A

intensidade da monocultura desta espécie não autóctone é equivalente à presença de

um  ditador,  destes  que  exterminam  a  oposição.  Para  além  da  presença  forte  e

dominante,  desertifica  o  meio,  desinstala  culturas  materiais  e  imateriais  e  introduz

novos modelos de dependência, para se manter e para eliminar as alternativas.----------

------ A morte da biodiversidade da flora serrana é contagiante e provoca insegurança,

desertificação humana, desertificação cultural com o fim dos saberes tradicionais que

foram criados  durante  milénios,  extinção  de espécies  da  fauna,  em particular  das

cinegéticas  e  a  partir  destas  das  espécies  da  cadeia  alimentar  espontânea  e

selvagem,  eliminação  de  linhas  de  água  certas  e  abundantes,  perda  de  vistas  e

horizontes que facilitavam a comunicação natural e o disfrute turístico da morfologia

serrana, para além das perdas irreversíveis de ocupações e profissões diversificadas e

autossustentáveis.-------------------------------------------------------------------------------------------

------  Sr.  Vice-Presidente,  dentro  do  princípio  de  pensar  global  e  agir  local,  cabe

também  o  drama  das  urgências,  quando  os  riscos  da  inação  estão  a  ter

consequências  irreversíveis  ao nível  ambiental,  social  e  económico.  Se há espaço

onde  a  Câmara  precisa  de  intervir  muito  rapidamente,  para  evitar  a  perda  de

património  e  melhorar  a  coesão  municipal,  é  o  resgate  da  biodiversidade  nestas

encostas da vertente ocidental do maciço do Caramulo, a nossa serra de Alcoba que

tinha horizontes tão largos e luminosos e agora se fecha num verde-escuro que por

vezes e com frequência, é escuro sem verde.-------------------------------------------------------

------ Sabemos que o Plano Diretor Municipal incorporou algumas destas pertinências

na  última  revisão  efetuada  e  que  entidades  externas,  tal  como  Instituto  para  a

Conservação da Natureza e das Florestas despreza algumas das boas orientações do

nosso município, em particular depois da famigerada crista das celuloses, através do

DL 96/2013.  Mas  o  que  venho  apelar  e  sugerir,  vai  mais  além  do  que  o  papel

orientador e de condicionantes do Plano Diretor Municipal.--------------------------------------
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------ Venho propor uma Estratégia de Resgate da Biodiversidade na Zona Serrana de

Águeda. Venho propor uma ação estudada, planeada e implementada num ciclo de

longo  prazo,  que  compatibilize  a  modernidade  das  explorações  com  resultados

económicos sustentáveis, com a preservação do ambiente e das espécies nativas de

flora e da fauna que lhe estava associada. É possível restaurar a fixação de pessoas

nas  aldeias  serranas,  em  condições  em  que  se  compatibilize  a  mobilidade  nos

acessos, a suficiência económica, com a qualidade de vida no conforto da natureza e

do seu disfrute.-----------------------------------------------------------------------------------------------

------  Venho  propor  investimento  nas  pessoas,  no  meio  ambiente,  na  economia

sustentável  e  na  preservação  de  património  com  identidade  exclusiva,  material  e

imaterial.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Os valores em risco justificam que este apelo não seja interpretado como uma

contrapartida  aos investimentos que a Câmara Municipal  tem vindo a realizar  nas

freguesias da planície, nem um arrufo de bairrismo serrano. Trata-se mesmo de um

alerta e de um apelo focalizado num desastre que se pretende mitigar.----------------------

------ Dirão que este investimento carece da contrapartida de financiamento... e deverá

tê-lo. É fácil argumentar que o retorno para as gerações futuras e o que resulta de

uma maior coesão do concelho justificam a alocação de meios financeiros para esta

Estratégia de Resgate da Biodiversidade na Zona Serrana de Águeda. Não me vou

ficar pela lembrança desses valores e da importância do investimento nas gerações

futuras, pois a própria região serrana pode gerar, de modo direto, receitas públicas

para serem reinvestidas em si mesma.----------------------------------------------------------------

------  Para já,  lembro que há cerca de quinze anos passou um cavalo  à porta da

Câmara Municipal de Águeda, que oferecia cerca de 2 000 000 de euros de rendas

por  década,  para  além de outras  contrapartidas  públicas  e  privadas,  geradas nos

cumes  da  serra  aguedense,  mas  esse  cavalo  não  foi  montado,  foi  desprezado  e

mandado para o outro lado da serra, que o montou.-----------------------------------------------

------ Entre 2002 e 2004 a GAMESA obteve licenciamento para instalar 16 geradores

eólicos de 2 MW cada, no alto da serra da Catraia (freguesia de Agadão). Os do lado

de lá, na freguesia de Pala, concelho de Mortágua, chamam-lhe o Alto de Monção. A

GAMESA contratou o arrendamento de terreno para implantação das torres eólicas

com proprietários da freguesia de Agadão e de Belazaima do Chão, acordando as

rendas anuais a pagar. Faltava o acordo com a Câmara Municipal de Águeda, para
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apoio  nas  infraestruturas  rodoviárias  de  acesso  e  negociação  de  rendas  e

contrapartidas.  Os  obstáculos  criados  e  a  dificuldade  em  agendar  as  reuniões

solicitadas pelos técnicos da GAMESA foram de tal ordem, que o cavalo deixou de

estar estacionado na praça do município de Águeda e passou a estacionar na Câmara

Municipal de Mortágua. Afinal, bastava deslocar as bases das torres eólicas cerca de

20 metros e os ventos marítimos que atravessam toda a Beira Litoral, passaram a

render energia e rendas em euros para outros proprietários e em particular para um

município da Beira Alta.------------------------------------------------------------------------------------

------ Pode-se estimar que a Câmara Municipal de Mortágua recebeu um pouco mais

de 100 mil  euros iniciais  por conta de participação na execução de infraestruturas

rodoviárias de acesso, pela freguesia de Pala acima e detém rendas anuais de cerca

de 200 mil euros, indexados aos valores da energia elétrica produzida, cerca de 80

GW.h/ano, energia suficiente para alimentar as necessidades de um agregado de 50

000 pessoas. A freguesia de Pala também recebe uma renda de contrapartida e os

proprietários dos terrenos também... e já não são os de Agadão e de Belazaima, que

entretanto meteram a GAMESA em tribunal por rompimento do contrato de promessa.-

------ Sr. Vice-Presidente, as colinas serranas no concelho de Águeda recebem estes

ventos marítimos, quase constantes e regulares, os nossos picos evoluem desde os

400 m que estão aqui em frente a Belazaima no Cabeço Santo, até aos 500 a 700

metros de altitude da Cabria,  do Falgarinho,  da Catraia,  do Junqueiro.  Será ainda

possível aliciar operadores da produção eólica para estudar e obter licenciamento para

implementar geradores no concelho de Águeda?---------------------------------------------------

------ O valor das rendas acumuladas nestes últimos dez anos deslocadas da freguesia

de Agadão para a freguesia de Pala, dos proprietários de Agadão e de Belazaima para

os proprietários do lado de lá, do município de Águeda para o município de Mortágua,

já ascenderam a cerca de 3 milhões de euros... por vinte metros de reposicionamento

no cume. Algumas das pás destas torres eólicas rodam sobre o concelho de Águeda,

de onde sopra o vento, como quem acena a uma oportunidade perdida.--------------------

------  Termino,  Sr.  Presidente  da  mesa,  renovando  o  apelo  para  que  seja

desencadeada uma Estratégia  de Resgate  da Biodiversidade da Zona Serrana de

Águeda, perspetivada para resultados de longo prazo.-------------------------------------------

------ Jorge Henriques Fernandes de Almeida – Vice-Presidente da Câmara:---------
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------  Então começava por responder ao Sr.  presidente da união de Freguesias de

Belazaima, Castanheira e Agadão e dizer-lhe que eu fui presidente de junta e foi um

dos cargos que muito me orgulha de ter sido onde me senti muito realizado com aquilo

que fiz e sobretudo percebo claramente desde essa altura o papel dos presidentes de

junta.  Fui  curiosamente colega dessa função do pai  do Sr.  Presidente da Junta e

queria-lhe dizer Sr. Vasco que muitos daqueles problemas que nós tínhamos e que de

facto  andávamos  a  mendigar  meia  dúzia  de sacos  de  cimento  e  estamos  a  falar

literalmente de meia dúzia de sacos de cimento, tudo isso foi resolvido no primeiro ano

em que cheguei a camara municipal. Hoje os senhores presidentes de junta têm e

gerem claramente um plafond na Câmara Municipal e evitam exatamente de passar

por esse papel de pedintes.-------------------------------------------------------------------------------

------  E  queria  dizer-lhes  também  outra  questão,  as  Freguesias  do  Concelho  de

Águeda,  e  quem  estiver  atento  que  veja,  têm  todas  elas  uma  capacidade  de

intervenção  muito  acima  daquilo  que  nós  vemos  por  outros  concelhos  que  nos

circundam. Naturalmente que não se passa nenhum milagre aqui em Águeda nem a

Câmara Municipal acha que está a fazer nada mais do que aquilo que deve fazer,

deposita  nestes  homens  e  já  em  algumas  circunstâncias,  algumas  mulheres,  a

confiança porque são uns parceiros muito valiosos, muito valorosos que a Câmara

Municipal os tem exatamente como isso, como parceiros. Mas naturalmente que não

consegue  nem  conseguirá  nunca,  nem  eles,  nem  nós,  fazermos  tudo  o  que

queríamos. E as juntas de freguesia que não nadam em dinheiros mas efetivamente

que a vossa capacidade de intervenção está muito exponenciada exatamente por essa

ação, por esse papel, por essa delegação de competências que a Câmara Municipal

faz na juntas e com isso reforça em muito a vossa capacidade de intervenção e ao

mesmo tempo e  por  essa via  vos dignifica  muito  mais porque passam a ser  não

meramente figurante mas a fazer.-----------------------------------------------------------------------

------  Nestes 11 anos que levo como vereador que levo de lidar com as juntas de

freguesia, tenho-vos a dizer que orgulho-me muito em ver a obra que vocês têm feito.

O pequeno papel que tenho tido nisso orgulha-me muito e é das coisas mais valiosas

que tenho feito nesta matéria. E quando ouvi dizer que as freguesias são indiferentes,

não são, não serão e não podem ser. Efetivamente, em tantas e tantas áreas vocês

são os parceiros fundamentais, aliás queria-vos agradecer a todos pelo empenho e

dizer-vos que todos sem exceção dão o melhor de si e são exemplos para toda a
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gente porque efetivamente, o desafio que fez dos que dizem mal experimentarem uma

vez, que venham. Dá-me ideia que não conseguem reunir a credibilidade para que o

possam ser. O povo não é tão cego assim, sabe bem o que faz e portanto os mais

capazes são os que estão nesses lugares.-----------------------------------------------------------

------ Posto isto queremos dizer-lhe que esta questão dos eucaliptos, e aproveitava

também  par  afalar  relativamente  à  questão  colocada,  de  forma  um  bocadinho

diferente, pelo Sr. Presidente da junta e pelo Manuel Farias. Eu acho que esta questão

dos eucaliptos tem de ser gerida com atenção e sobretudo com parcimónia, porque

efetivamente, por um lado temos de perceber o papel que o eucalipto desempenha do

tecido económico do nosso concelho e vamos ficar aqui pelo nosso concelho, porque

é um concelho onde o eucalipto impera, mas de facto o eucalipto não pode estar em

todos os lados e não podemos ter a mancha continua que temos de eucalipto. Todos

nós temos de perceber uma questão fundamental, numa primeira fase e numa zona

mais urbana e mais industrializadas, numa primeira fase, os edifícios, os pavilhões, as

casas entraram pela mata dentro literalmente, duma forma desordenada, e agora na

parte mais serrana sobretudo nas aldeias com esta menor habitabilidade e sobretudo

com o abandono daquela  agricultura  de subsistência  que caracterizava as nossas

aldeias, os eucaliptos estão a entrar pelas casas dentro. E nem uma coisa nem outra

pode acontecer. Neste fogo que nós tivemos e que foi um fogo dantesco, uma coisa

incrível, o maior de todos indiscutivelmente, deu para perceber uma coisa que eu acho

importante que todos nós ficássemos com esta noção bem presente durante o mais

tempo que pudermos ter. Os fogos florestais atacam-se e combatem-se na floresta e

por causa destas questões que têm muito a ver com o ordenamento, nós, bombeiros,

associações de proteção civil, que reitero, a Unidade de Proteção Local de Proteção

Civil que teve um papel fantástico neste incêndio também e todos os presidentes de

junta de todas as áreas afetadas, algumas freguesias que não foram afetadas e eu

aqui tenho de destacar uma pessoa, e desculpem-me mas é um facto, o Presidente da

Junta  da  União  de  Freguesias  de  Recardães  e  Espinhel  que  no  segundo  dia  do

incêndio logo pela manhã ligou-me a disponibilizar os homens todos que tinha para os

colocar nas áreas dos incêndios, nas freguesias que não eram deles, para desobstruir

caminhos, para fazer aquilo que nós entendêssemos e fê-lo. Depois do incêndio andou

inclusivamente em algumas freguesias com o pessoal dele a ajudar a restabelecer

ligações de água nomeadamente no Préstimo, que eu estive ao lado deles, percebo
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isto e digo-vos uma coisa, isto é notável. Portanto quando alguém dia que a Câmara

pode  ficar  indiferente  a  este  tipo  de  gestos,  a  esta  raça  de  que  são  feitos  os

presidentes de junta, não nos revemos nisso e isso é mentira. Portanto eu só vos

queria dizer que é preciso termos muito cuidado e efetivamente precisamos de tomar

medidas e fazermos valer nesta fase esta memória fresca que todos guardam e que

precisamos fazer valer. As pessoas têm de perceber isto e têm de nos ajudar a tomas

medidas concretas.-----------------------------------------------------------------------------------------

------  Temos  um  problema  grave,  gravíssimo  que  é  questão  legal,  as  câmaras

reivindicam para elas a capacidade de gerirem estes espaços e também fiscalizarem,

o papel que lhes é reservado neste momento é absolutamente de denunciantes e que

naturalmente que qualquer um de nós, até pelo nome, não se sente confortável com

isto. Ainda por cima denunciantes a entidades que não respeitam minimamente um

PDM como nós  temos  que  foi  um PDM naturalmente  também aprovado  por  esta

assembleia e que todos nós temos a noção de que está alguns passos mais à frente

dos que  geralmente  são  dados nos  outros  PDMs.  Pelo  menos esses passos nos

deixassem dar. Todas as questões que estamos agora a colocar e a biodiversidade,

esta questão dos eucaliptos é preciso termos isto nestes pesos e percebermos que

não  podemos  ter  um  ataque  feroz  ao  eucalipto,  porque  não  é,  como  disse  o

presidente,  a  raiz  de  todos  os  males  mas  precisamos  efetivamente  de  um

ordenamento capaz da floresta.-------------------------------------------------------------------------

------ Uma nota naturalmente que espécies  autóctones, e sobretudo os carvalhos, a

nossa câmara tem milhares e milhares de carvalhos plantados durante estes anos de

intervenção.---------------------------------------------------------------------------------------------------

------  Depois  queria-vos  dizer  que,  e  portanto  relativamente  às  medidas  do  plano

municipal  de  defesa  da  floresta,  da  questão  da  Unidade  Local  da  Proteção  Civil.

Efetivamente  é  uma  honra,  uma  honra  para  esta  terra  nomeadamente,  ter  uma

unidade local em que o Secretário de Estado veio aqui dizer uma coisa muito clara,

veio dizer que no país não há ninguém tão aproximado ao que nós já temos aqui. Aqui

queria fazer um parêntese exatamente pela questão que o Sr. Presidente da Junta

falou  relativamente  a  mal  entendidos  que  possam  surgir  noutros  casos  e

nomeadamente até noutros locais e até nomeadamente nos bombeiros. Nós podíamos

enfiar  a cabeça na areia  e ignorarmos que estas  unidades,  estas  associações de

proteção civil,  nomeadamente a de Belazaima e da Castanheira não existiam,  era
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muito confortável. Se calhar pedíamos para num incêndio como este devia aparecer aí

alguém muito corajoso que dizia “ó rapazes agora que passámos a ataque ampliado e

o ataque ampliado, naturalmente que toda a gente percebe o que isso é, agora vão

para casa e fiquem na espectativa que quando for pro rescaldo a gente volva-vos a

chamar. E se calhar algumas figuras que andam por aí acham que isto é que é o papel

consentâneo porque não punha em causa o ser bombeiro. Não, estas associações de

proteção civil nasceram aqui depois daquele incêndio de há 30 anos onde pereceram

aqueles  bombeiros.  São  uma  realidade  e  uma  realidade  notável  até  pela  sua

capacidade  de  desempenho.  Aquilo  que  nós  fizemos  e  encontrámos  feedback,

nomeadamente nas juntas de freguesia e também nos dirigentes destas associações

de proteção civil e nos bombeiros, sobretudo no comandante dos bombeiros, foi não

ignorar isto e dizer-nos ok vamos reforçarmo-nos e criar mais capacidade, falarmos

todos  a  mesma  linguagem,  estarmos  todos  debaixo  do  mesmo  comando.  É  um

caminho que estamos a tentar fazer, estamos convictos que o vamos conseguir fazer e

eu acho que todos ficaremos mais fortes porque efetivamente esta conjugação que foi

feita numa primeira fase aqui entre a Associação de Proteção Civil de Belazaima e a

Humanitária Castanheirense que tão bons resultados deu porque aí é claro que e vê-

se perfeitamente que um mais um é muito mais que dois, passo a expressão. Mas

aqui também eu acho que esta situação em nada pode apoucar os bombeiros. Os

bombeiros,  como  disse  o  Vasco  e  muito  bem,  os  Bombeiros  de  Águeda  são  os

melhores do mundo, são os nossos e efetivamente são parceiros e estas associações

estão aqui para ajudar nunca para competir.---------------------------------------------------------

------  Depois falou do PEC e das acessibilidades.  Nós podíamos ter começado por

fazer  as  acessibilidades  e  depois  não  sabíamos  muito  bem  se  fazíamos  o  PEC,

optámos pela segunda hipótese. Efetivamente fizemos primeiro o parque, o parque

ainda hoje lá  estive e é fantástico ver  a  quantidade de empresas que ali  estão a

crescer,  estão  muito  próximas  de Belazaima.  Posso-lhe  dizer  que  neste  momento

estamos a fazer um estudo do PEC para sul também. Vai ser uma necessidade criar

acessibilidades  capazes  para  este  PEC,  mas  poderíamos  ter  feito  ao  contrário  e

portanto o não do Sr. Presidente quem sabe se não será um talvez por agora e daqui

por algum tempo um sim.----------------------------------------------------------------------------------

------ A questão do saneamento que falou aqui eu digo-lhe que a ETAR que nós temos

aqui  é absolutamente importante para fazer o tratamento terciário,  assim outras já
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estivessem  nomeadamente  noutros  municípios  aqui  vizinhos.  A  AdRA  fez  esse

investimento,  falta  esta  segunda  fase  do  saneamento  de  Belazaima,  estamos  a

pressionar para que isso possa acontecer. Uma informação que já dei há bocado, está

em concurso o abastecimento de água à freguesia de Agadão.--------------------------------

------ Relativamente À questão do Rali eu queria-lhe dizer que efetivamente houve aqui

uma  falha  com  toda  a  certeza,  peço  desculpa  em  nome  da  Câmara  porque

efetivamente deveria ter acontecido e não aconteceu.--------------------------------------------

------  A questão da IPSSs eu diria  que uma das grandes recomendações que nós

poderíamos dar às IPSSs é que, e eu já o tenho feito em vários casos, é que era

importante que as IPSSs começassem a pensar também em serem solidárias umas

com as outras. Porque efetivamente há algumas que têm uma capacidade económica

muito acima de outras até pela sua dimensão e quando se trata de aparecer novas

respostas, naturalmente são as que estão na primeira linha que aparecem para as

açambarcar  e  uma vez que  até  temos uma união  concelhia  se  calhar  é  um bom

desafio,  começarem  por  estimular  esta  solidariedade  entre  as  IPSSs  e  se  calhar

aquelas mais pequeninas, as que tem dificuldades carrearem para aí algum tipo de

ajuda ou pelo menos oportunidades.-------------------------------------------------------------------

------ O posto médico nada nos diz que não irá continuar, a loja do cidadão tem tido

alguns entraves mas estamos convictos que irão, que será uma realidade dentro de

alguns tempos.-----------------------------------------------------------------------------------------------

------  O José Vidal  fala  da AdRA e fala  de um conjunto de questões que só vem

reforçar  a  informação  que  eu  dei,  e  fazer  perceber  que  esta  situação  da  AdRA

naturalmente  que  nos  incomoda  de  alguma  forma  até  porque  o  percurso  não  foi

exatamente aquele que nós perspetivámos. E portante, o município de Águeda de um

aforma assumida está descontente, não com a ideia da AdRA mas com a forma como

a coisa tem sido conduzida.------------------------------------------------------------------------------

------ O Paulo Pereira, você vai à internet e a primeira coisa que lhe aparece aproveita-

a logo como única. Acredito que há outras orientações também para as coisas mas

posso-lhe dizer o seguinte, gostava de lhe dizer se tem se não tem, mas posso-lhe

dizer o seguinte, a Câmara Municipal por iniciativa própria terá feito meia dúzia de

lombas e levadas no nosso concelho, mas as juntas de freguesia e curiosamente as

que têm sido referido foram levadas a cabo pela junta de freguesia de Valongo do

Vouga mas de um aforma muito generalizada têm vindo a sentir esta necessidade. É
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uma coisa que se calhar temos de refletir todos porque quando temos as estradas

esburacadas aparecem-nos logo as pessoas todas a dizer que aquilo não pode ser

porque os carros estragam-se a passar. A partir do momento em que colocamos um

tapete novo, e às vezes nem precisamos de colocar um tapete novo estão logo a pedir

lombas porque efetivamente as pessoas exageram na velocidade. Não sei que faça.

Mas provavelmente temos de arranjar qualquer outro tipo de mecanismo, sei que há

outras teorias aí  que ainda não sabemos muito bem os custos porque são coisas

experimentais, que invalidam e que serão muito mais confortáveis para todos nós. Eu

pessoalmente, não tenho uma simpatia muito grande por estas lombas mas percebo

que em alguns casos elas sejam necessárias. Volto a dizer as lombas a que se referiu

aqui  foram  feitas  no  contexto  do  contrato  administrativo  de  delegação  de

competências  com a junta  de freguesia  que deveriam estar  terminadas até  30 de

novembro, que foi pedido a vistoria final e o relatório técnico e ainda não foi feito. Mas

logo  que o  tenha  posso dispensar  porque provavelmente  até  lá  estarão ou  serão

diagnosticadas algumas incorreções.------------------------------------------------------------------

------ Relativamente a estas questões do IMI, e dos prédios devolutos eu queria dizer-

lhe que as reclamações ainda não foram entregues. Portanto essas reclamações que

fala que terão sido feitas ainda não foram respondidas. O Aguedaconcept não entra

nessas questões porque é uma obra demorada, assumimo-la demorada mas também

não é devoluta por uma razão muito simples, vai lá gente em espaço inferior a um ano

mas vai, às veze alguns funcionários da Câmara recolocar os vidros que partem, de

certeza  pelo  menos.  Posso-vos  dizer  porque  houve  agora  reuniões  muito

recentemente porque aquele edifício esteve na Tektónica em Lisboa e foi  levado a

cabo por  um conjunto  de empresas de Águeda,  a  ideia  persiste,  essas empresas

estiveram reunidas há pouco tempo agora na Câmara. A ideia é evoluir com aquele

conceito e evoluir com aquele projeto inicial que está muito dependente das empresas

e a Câmara naturalmente que irá viabilizar. ---------------------------------------------------------

------ Há um conjunto de obras e prédios degradados e devolutos, basta olhar mos

para a baixa da cidade e isto é um facto. Há também muitos prédios demolidos, eu

estou ali a olhar para o presidente Wilson Gaio, há muito prédios demolidos com toda

a certeza, dizer-lhes quantos são não tenho a certeza. ------------------------------------------

------ Genericamente penso ter respondido a quase tudo o que me perguntaram.---------
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------ Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara – PJ da União das Freguesias de

Águeda e Borralha; ---------------------------------------------------------------------------------------

------ Tinha de cá vir, por uma costela que tenho de Belazaima, tinha de cá vir dar um

grande abraço a todos e dizer que foram um ano e meio ou dois que aqui vivi e uns

anos que aqui trabalhei conheci gente muito interessante, gente muito boa e hoje já lá

vão 25 anos e tive com pessoas e estive a conversar com elas com se tivesse saído

daqui ontem e isso são coisas mais importantes do que tudo na vida. É as amizades

que nós mantemos por muito s e bons anos.--------------------------------------------------------

------ Depois queria falar dos eucaliptos, o Sr. Presidente da Junta falou nos eucaliptos,

toda a ente fala nos eucaliptos, toda a gente fala nos incêndios e eu queria dizer que

imediatamente a seguir ao incêndio eu fiz uma intervenção acerca dos fogos e dos

eucaliptos e do problema que nos vem assolando desde há muitos anos a esta parte e

agora cada vez mais com maior incidência e portanto a floresta não se discute a partir

do eucalipto, de quem é a favor ou contra o eucalipto. Porque isso não é discutir a

floresta, é discutir uma espécie que por acaso é o eucaliptus globulus que é o que a

gente  aqui  tem,  podíamos  ter  outros  mas  é  o  globulus.  E  a  floresta  é  feita  pela

diversidade de espécies não é feita só por uma espécie e o que nós temos todos de

perceber é que de facto o eucalipto é de facto não só importante para a nossa região,

não só para o nosso concelho, não só para as freguesias serranas, mas para as não

serranas, porque a freguesia de Águeda também tem mil hectares de floresta, mas é

importante  para  o  país.  Aquilo  que  me  parece  que  me  começa  a  ser  pouco

interessante é a frequência que nós vamos tendo de incêndios senão reparem, e o Sr.

Presidente da Junta disse e muito bem, que este ano ardeu quase a freguesia toda de

Agadão.  A verdade é que há 3 anos atrás a esmagadora maioria da freguesia de

Agadão ardeu  porque  veio  um fogo do  lado  do  Caramulo.  É  o  problema +e  que

tínhamos fogos de 10 em 10 e 15 em 15 e agora estamos a ter de 4 em 4. E qualquer

dia quem subsiste da floresta passa a pagar para ver a madeira ardida. Portanto eu

queria que nós todos mais do que virmos aqui perceber quem sabe mais de floresta ou

menos de floresta, perceber se é mais importantes os bombeiros ou as associações

de proteção civil, discutirmos todos e de facto Sr. Presidente da Junta também tem

razão que a gente a maioria das vezes também aqui dizer uma série e quantidade de

coisas  sem  sabermos  muito  bem  se  calhar  o  que  dizemos  todos.  Se  calhar  era

importante  desta  vez  e  depois  do  incêndio  extraordinariamente  grande,
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extraordinariamente violento, termos nós a calma e a serenidade de nos sentarmos

nós todos à mesa, chamarmos de facto especialistas que se possam sentar à mesa e

que todos nós possamos decidir não baseado na espécie ou não espécie, naquilo que

eu acho e naquilo que eu penso que é melhor e não naquilo que todos nós já sabemos

mas que não nos sentamos todos à mesa de facto a discutir as coisas. Porque de

certeza absoluta que as populações serranas sabem de certeza onde é que se fazem

zonas  estanques.  Eu  quando  acompanho  os  incêndios  que  por  vezes  também

acompanho ainda ouço as pessoas a dizer, “se passa daquela corga tá desgraçado

que chega não sei aonde o fogo, se passa daquele sítio é uma desgraça porque vai

chegar à outra freguesia”. Atão mas afinal quase todos nós sabemos muito disto, qual

é o problema e a dificuldade de nos sentarmos todos à mesma mesa e discutir isto de

uma  forma  mais  séria,  menos  política  e  com  menos  interesses  pessoais.  Estou

inteiramente de acordo como que o Vasco aqui disse, sem interesses pessoais mas

sim com tudo aquilo que nos interessa a todos, que é o interesse coletivo e se calhar o

interesse coletivo passa por essa biodiversidade, assunto sério no nosso concelho que

ela começa a não existir. Que era aquilo que o Sr. Vice-Presidente da Câmara dizia e

muito bem, é que nós temos uma faixa de eucaliptos que vai desde Viana do Castelo

quase ao Alentejo.  Não havendo quase nada a não ser  o eucalipto.  Contudo não

sendo  eu  um  grande  apaixonado  do  eucalipto,  que  o  eucalipto  é  fundamental  à

economia das nossas freguesias, do nosso concelho, da nossa região e do nosso país

e os números estão aí. Vamos é dosear isto da melhor maneira possível e imaginária. 

------ Eu começo a sentir que o fogo já lá vai há algum tempo e já se começa a ver

muito eucalipto a ser plantado se calhar sem autorização.  E começa-se a verificar

outra coisa que eu verifico na minha freguesia e eu penso que se verifica em todas,

mais uma vez temos os caminhos vicinais,  agrícolas e os caminhos florestais num

estado  absolutamente  miserável,  ou  seja,  os  proprietários  vendem  madeira,  os

madeireiros cortam a madeira, cada um ganha o seu e muito bem e as estradas ficam

num estado calamitoso como estão e são as juntas de freguesia que afinal de contas

parece  que  não  têm  dinheiro,  ficam  com  o  ónus  de  arranjarem  os  caminhos  e

continuarem a dar a possibilidade de uns terem lucro para as juntas terem prejuízo. A

responsabilidade cívica é de todos e acho que se devia apelar aos madeireiros que

quando cortam a madeira e muito bem, hoje em dia até têm mecanismos e máquinas

suficientes para poderem reparar caminhos, não é preciso deixa-los tipo autoestrada,
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mas reparar, terem esse civismo, terem esse cuidado. Não é isso que se verifica e

acho que nós todos temos essa obrigação de solicitar que toda a gente pode crescer,

toda a gente pode ganhar mas que todos nós temos de ser responsáveis.-----------------

------ Espero que a próxima vez que a gente fale de eucaliptos ou de outro tipo de

árvores que seja assente em documentos mais bem elaborados, mais bem pensados

e que de facto de uma vez por todas reestruturarmos a nossa floresta e que a gente

passe a ter uma coisa que se chama floresta. Era importante voltarmos a ter uma

floresta.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Jorge Henriques Fernandes de Almeida – Vice-Presidente da Câmara:---------

------ Quem acompanha este fenómeno dos incêndios às vezes quase que tem de ficar

extraordinariamente  admirado  como  é  que  tão  poucos  incêndios  geram  grandes

incêndios, porque a quantidade incrível, e quando falo incrível estamos a falar demais

de 30 e tal mil ocorrências que ocorreram no distrito de Aveiro este ano, ocorrências

chamam-se  ignições  como  costumam  dizer.  Naturalmente  que  a  maioria  destas

ignições têm de ter ação humana. É uma coisa que nos tem de alarmar naturalmente,

e depois de vez em quando em condições absolutamente extraordinárias como foi o

caso é absolutamente incomportável e insustentável suster estes incêndios e temos

um grande incêndio, porque o trabalho dos bombeiro e das associações de proteção

civil,  mas  dos  bombeiros  muito  especialmente  é  notável,  a  acorrerem

sistematicamente a ignições que acontecem de uma forma absolutamente incrível e

abismável.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Podemos eventualmente ouvir todos os peritos e eu acho que já todos os peritos

foram ouvidos mas nós precisamos efetivamente é de tratar de um conjunto de ações

que são muito intuitivas, eu diria intuitivas porque todos os peritos e não peritos as

entendem  com  válidas.  Nomeadamente  essas  questões  de  criarmos  zonas  de

contenção, nas tais zonas que toda a gente percebe, os tais críticos e não críticos, que

são técnicos de contenção dos incêndios. Nós precisamos aqui de ir  pro terreno e

andar. Eu já agora poder-vos-ia dizer que no dia 14 na Associação Florestal do Baixo

Vouga vamos apresentar um projeto interessante, convido-vos aqueles que estão mais

interessados na floresta a aparecerem porque vai envolver um conjunto de entidades.

Não queria dizer mais do que isto também para não tirar a surpresa. Mas também é

alguma coisa que também vai acontecer nesta freguesia e que é interessante do ponto

de vista daquilo que se pode fazer. Naturalmente que é uma medida, até diria que
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congrega mais que uma medida nestas ações mas não deixa de ser interessante e

plasma  isto  que  é  passarmos  para  o  terreno  rapidamente  e  aproveitarmos  esta

questão de termos isto fresco nas memórias das pessoas o que aconteceu há bem

pouco tempo.-------------------------------------------------------------------------------------------------

------  Só  uma  nota  em  relação  às  eólicas  que  eu  me  esqueci  há  bocadinho.  Eu

conheço esse processo aliás,  no outro  dia,  tivemos eu e mais  alguns colegas da

vereação e o Sr. Presidente da Câmara com o Sr. Presidente da Câmara de Mortágua

que na altura era Vereador da Câmara de Mortágua que nos contou muito bem esse

processo e nos disse uma coisa incrível que é para ser recebido na Câmara Municipal

de Águeda para tratar deste processo teve que marcar uma reunião como munícipe

porque enquanto tentou nunca foi  possível falar com as pessoas responsáveis por

isso. E efetivamente as eólicas do alto de Monção ficaram todas do lado de lá por

causa dessa inação por parte da Câmara Municipal.----------------------------------------------

------ Jorge Melo – PS:------------------------------------------------------------------------------------

------ Não quero vir aqui ser repetitivo relativamente aquilo que já foi dito relativamente

a esta matéria dos incêndios mas falámos aqui da monocultura dos eucaliptos, da

Unidade De Proteção Civil aqui de Belazaima, dos bombeiros e estamos a falar na

matéria que arde e estamos a falar nas entidades que combatem e depois falta aqui

um bocadinho a componente da prevenção.---------------------------------------------------------

------ Na véspera em que decorreu este incêndio o serviço municipal da proteção civil

assim como a autoridade da proteção civil, bombeiros e afins foram notificados de que

o distrito de Aveiro se encontrava em alerta laranja. E alerta laranja é um estado de

alerta e não é por si só um alerta do estado. Se é um estado de alerta isto obriga aqui

a uma série de coisas e obriga a que a proteção civil  tenha o seu dispositivo num

estado  de  prontidão  pelo  menos  50%,  o  que  me parece  que  neste  incêndio  não

aconteceu. E isto de proteção civil  não vamos aqui só falar  de bombeiros,  se nós

temos um grande evento em Águeda como temos o Agitágueda isto pode gerar uma

serie de conflitos interpessoais e nós reforçamos a autoridade. Sabíamos que íamos

ter  temperaturas  altíssimas,  ventos  fortes,  humidade  relativa  extremamente  baixa.

Qual foi o dispositivo florestal que de uma forma dissuasora foi para a nossa floresta.

Onde é que está o exército que está previsto que possa andar no verão a arranjar

caminhos e de certa forma estar também na floresta a dissuadir?-----------------------------
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------  Temos  um  evento  na  zona  de  São  Jacinto  que  comtempla  cerca  de  5  mil

escuteiros no decorrer do verão todo, isto aconteceu porque há uns anos a esta parte

aconteceu  lá  um grande  incêndio  que  lavrou  o  parque  de  área  protegida  de  São

Jacinto. E foi um aforma dissuasora de garantir que a floresta está vigiada prevenindo

assim os incêndios. Parece-me a mim que temos aqui de trabalhar bastante na parte

da prevenção e a prevenção não começa só na floresta,  a prevenção começa na

escola. E nos vemos na escola as crianças a serem alertadas, esta semana e a título

de exemplo, por muito que eu tentasse junto do meu filho tenho de passar a palavra,

atenção à higiene oral e mensagem não pegou mas na escola houve uma ação de

sensibilização  em que  se falou  nisso  e  inverteram-se os  papeis  e  vem e  fala-me

naquilo. O que eu quero dizer aqui é que é nas crianças, nós temos de começar a

sensibilizar na escola as crianças, medidas de proteção e auto proteção para estas

matérias. Os próprios proprietários têm também de estar sensibilizados para este tipo

de matéria.----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Nós temos no nosso município o grupo de intervenção permanente da GNR que

tem por missão no inverno vistoriar a nossa floresta, identificar pontos críticos, dar

conhecimento às câmaras municipais para que se consiga notificar os proprietários e

isso  até  determinada  altura  tanto  quanto  o  Sr.  Vice-Presidente  em  conversa  que

tivemos sobre o assunto, foi feito. Acontece que depois há outro problema que é os

nossos imóveis  não estão cadastrados e mesmo que a camara queira de seguida

interagir junto dos proprietários também não o consegue fazer porque não sabe de

quem eles são e depois se formos às finanças ou à conservatória eles vão dizer “é pá

isto é acolá naquela rua e tal e não conseguimos identificar os proprietários.--------------

------  Tem de haver  um papel  preventivo  e  me parece que para  haver  este  papel

preventivo temos de primeiro saber ao que vamos e temos efetivamente de saber qual

o nosso município o que é que é de quem e só a partir daí de forma devidamente

regulamentada é que podemos continuar ou avançar com esta matéria. --------------------

------ A mensagem que pretendia passar é efetivamente a da prevenção. -------------------

------ Jorge Henriques Fernandes de Almeida – Vice-Presidente da Câmara: --------

------  O  Jorge  Melo  falou  aqui  assim  na  necessidade  de  prevenção  e  estamos

completamente de acordo naturalmente, há tanta coisa para se fazer por aí. Só porque

focou aqui  uma questão e  que importa  nós  focarmos todos.  Toda a  gente  viu  os

cavalheiros que andaram a distribuir água na autoestrada acolá em Albergaria quando
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estava tudo fechado, as televisões foram lá ter porque andava um casal a distribuir

água nesse incêndio. Pois esse incêndio começou exatamente na véspera de começar

o nosso. Queria-vos dizer que muitos dos nossos meios estavam empenhados nesse

incêndio. Aliás a deteção do incendio quando começou em A-Dos-Ferreiros foi feita por

uma viatura urbana dos bombeiros de Águeda que foi pedida como reforço para Vale

de Cambra, que saiu daqui e que ia em cima da ponte do Vouga e viu e é que detetou

o incêndio,  foi  o primeiro alarme.  O que aconteceu é que em pouquíssimo tempo

imagino eu, o incêndio ganhou aquelas proporções porque o alarme ninguém tinha

dado pelo incêndio. Foram os bombeiros de Águeda que deram, que iam em cima da

ponte. Queria-vos também dizer que quando o fogo passou para a Castanheira, para a

União  de  Freguesias  de  Belazaima,  Castanheira  e  Agadão,  muitos  dos  meios  da

unidade de proteção civil estavam empenhados na freguesia do Préstimo. Posso-vos

dizer que um bombeiro voluntário de Águeda, o Chefe Lino no momento em que a

casa dele  foi  seriamente  ameaçada e  em que lhe  arderam inclusivamente  alguns

anexos  e  uma  série  de  alfaias  agrícolas  e  equipamentos,  a  família  deu-lhe

conhecimento, ele era chefe de pelo menos 3 viaturas, estava a combater o fogo junto

dumas casa no Casal, manteve-se quieto, quieto não, a atuar como estava no casal.

Os tais equipamentos e as alfaias arderam, os anexos deles arderam e é isto que nos

faz imensamente grandes. Imensos meios dos bombeiros de Águeda estavam naquele

momento  noutros  concelhos  a  atuar.  E  portanto  não  tínhamos  todo  o  dispositivo

montado porque estávamos numa ação concreta. É isto que dignifica em muito e torna

de facto extraordinário a ação das pessoas que abraçam estas causas.---------------------

------------------------------------- ORDEM DE TRABALHOS -----------------------------------------

------ Francisco Manuel Guedes Vitorino – Presidente da Assembleia: -----------------

------  Antes  de  inicia  com a ordem de  trabalhos  o  Presidente  da  Mesa  colocou  à

consideração um ofício que recebi do executivo da Câmara, solicitando que ao abrigo

do artigo 50º do anexo 1 da Lei 75/2013, a introdução dos seguintes assuntos na

ordem de trabalhos da presente sessão, considerando-os urgentes:-------------------------

------ 3.17 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal da alteração do

protocolo de cooperação técnica e financeira para desenvolvimento em parceria

de  programas  e  projetos  de  requalificação  das  instalações  do  Hospital  de

Águeda;------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ 3.18 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de incremento de

despesas decorrentes de modificações objetivas do contrato de aquisição de

serviços de seguros, através da contratação de diversas apólices de seguro;------

------ Pediu que o Sr. Vice-Presidente esclarecesse cada um daqueles pontos para que

procedesse à votação.-------------------------------------------------------------------------------------

------ Jorge Henriques Fernandes de Almeida – Vice-Presidente da Câmara:---------

------ A questão do hospital foi um protocolo que já tinha sido aprovado e que agora

tivemos que alterar sobretudo nas competências de cada um dos parceiros. Trata-se

de um protocolo absolutamente necessário para candidatura às obras, à efetivação

das obras e aos fundo comunitários.  É tão-somente isto e portanto pedia-vos que

aceitassem esta integração na ordem de trabalhos.-----------------------------------------------

------ A outra questão dos seguros tem a ver com a questão da plurianualidade que tem

de ser considerada.-----------------------------------------------------------------------------------------

------ Francisco Manuel Guedes Vitorino – Presidente da Assembleia:------------------

------  Posso  só  referir  que  o  ofício  diz  que  “  justifica-se  pela  necessidade  de

manutenção de apólices de seguro obrigatórias,  nomeadamente frota e bombeiros

entre  outras”  e  diz  ainda o ofício  “por  descoordenação dos serviços  provada pela

doença de funcionária envolvida no processo o assunto não seguiu atempadamente.---

------ Hilário Manuel Ferreira do Santos – PSD; --------------------------------------------------

------ Estes assuntos são recorrentes e eu percebo que estas situações urgentes têm

de ser tratadas mas tem agora aqui em cima da hora da assembleia é que nos estão a

dar  conhecimento  disto  é  que  nos  dão,  eventualmente  sim,  documentos.

Provavelmente este pedido já tem horas e a primeira coisa que se devia fazer era

mandar  para  as  pessoas,  pros membros da assembleia  e  depois  aqui  votaríamos

esses assuntos com certeza. Penso eu que tem horas, não sei se tem horas se não

tem. Porque se não tem horas eu não me acredito que à meia-noite estamos a receber

uma comunicação para votar dois pontos dos quais inclui um protocolo que envolve o

hospital, envolve o governo, envolve o município, envolve umas centenas de milhares

de euros do município com doenças de funcionários que se esquecem de mandar para

aqui e para acolá. Não me custa nada votar isso, acredito na boa-fé da Câmara como

sempre acreditei e estarei sempre ao lado da boa-fé da Câmara mas peço que isto

seja mudado, isto não pode continuar assim Sr. Presidente.------------------------------------

------ António Manuel Fernandes Martins – CDS-PP; ------------------------------------------
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------ Eu só queria perguntar se alguns dos pontos tem sustentabilidade em termos

documentais para que possamos ver. Se tem então acho que antes deveria ser dada

aos membros da assembleia a sustentabilidade dos pontos para olharem e decidirem.-

------ Francisco Manuel Guedes Vitorino – Presidente da Assembleia:------------------

------ Penso que deveria ser ao contrário, primeiro aceitar os pontos e posteriormente

distribuir a documentação.--------------------------------------------------------------------------------

------ António Manuel Fernandes Martins – CDS-PP; ------------------------------------------

------ Respeito a opinião do Sr. Presidente mas acho que deveríamos ter acesso ao

suporte documental.----------------------------------------------------------------------------------------

------ Francisco Manuel Guedes Vitorino – Presidente da Assembleia:------------------

------  Se  acharem  por  bem  ver  os  documentos  antes  e  votarem  depois  não  vejo

problemas, se houver aqui alguma coisa que vos suscite dúvidas. Pelo que percebo

estes assuntos foram à última reunião de executivo que aconteceu ontem. Pedia a

todos alguma compreensão relativamente a isto, o nosso tempo também já vai longo e

se  valerá  apena  perdermos  aqui  tempo  à  volta  desta  questão.  Ou  aceitamos  ou

recusamos, parece-me que isto é muito claro.-------------------------------------------------------

------ Eu acredito no caráter de urgência dos assuntos senão não vos trazia um pedido

para os incluirmos. Pedia-vos apenas que se houver dúvidas sobre a sua interpretação

que peçam os esclarecimentos necessários. --------------------------------------------------------

------  Em  nome  da  celeridade  do  funcionamento  da  assembleia  pedia-vos  que

votássemos cada um destes pontos.-------------------------------------------------------------------

------ Foram assim votados a inclusão na ordem de trabalhos os pontos 3.17, aprovado

por  unanimidade e o 3.18 aprovado por  maioria  com 4 votos contra.  Procedeu-se

assim  ao  cumprimento  da  ordem  de  trabalhos,  onde  se  efetuaram  diversas

intervenções que vão ser escritas na íntegra:--------------------------------------------------------

------ 2.1 – Apreciação da informação escrita do Ex.mo Sr. Presidente da Câmara

Municipal  de  Águeda  acerca  da  atividade  municipal,  bem  como  da  situação

financeira do Município, nos termos do disposto na alínea c), do n.º 2 do artigo

25º, da lei 75/2013 de 12 de setembro;--------------------------------------------------------------

------ António Manuel Fernandes Martins – CDS-PP; ------------------------------------------

------ Sr. Presidente eu queria dois esclarecimentos sobre o que apareceu nalgumas

informações do Sr. Presidente da Câmara, uma diz respeito, aliás é uma sugestão em
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complemento à informação que foi dada e a outra é uma questão que eu queria pôr ao

Sr. Vereador Edson Santos.------------------------------------------------------------------------------ 

------  Refere  às  páginas  tantas  a  deslocação  do  mesmo  à  Eurobike  e  cito

inclusivamente, “foi uma oportunidade de promover a aposta do concelho da indústria

de duas rodas e no cluster, assim como os projetos que estão a ser implementados”. E

o que eu queria perguntar ao Sr. Vereador é que eu conhecendo a Eurobike e sabendo

naturalmente das empresas que estão na Eurobike a expor e a fazer negócios, eu

gostaria de lhe perguntar especificamente o que é que foi fazer, que tipo de diplomacia

económica  é  que  foi  fazer?  Quem  é  que  contactou?  Quais  foram  os  resultados

práticos  dessa  deslocação  para  termos  também  alguma  ideia  daquilo  que

potencialmente  poderá  vir  a  seguir  àquilo  que  foi  a  sua  deslocação  e  às  suas

démarches.----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Segunda questão, nas informações do Sr. Presidente da Câmara vem também

que foi atribuído pelo município uma justa medalha ao atleta Tiago Tavares e eu queira

aqui  levantar  uma  questão  que  penso  que  se  põe  com  a  dimensão  e  com  o

reconhecimento público deste tipo de medalhas e de se tratar no fundo de reconhecer

pessoas que pelo seu mérito dignificam o município. Queria sugerir a esta assembleia

que  numa  próxima  oportunidade  ponderemos  ou  até  sugerir  ao  executivo  que  o

proponha  numa  próxima  oportunidade  que  este  tipo  de  medalhas  e  este  tipo  de

reconhecimento seja feito num único dia no ano, por ventura quem sabe no dia do

município. Porque eu acho que atribui uma maior dignidade, são mais o número de

pessoas a incorporar este tipo de realizações e eu penso que quer pela dimensão dos

louvados ou medalhados, quer pela dimensão daquilo que fizeram acho que mereciam

de facto ter mais do que meia dúzia de pessoas numa simples cerimónia na Câmara

Municipal para lhes agradecer e lhes reconhecer o mérito do esforço deles em prol do

município.------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Edson Carlos Viegas Santos – PS – Vereador; ----------------------------------------------

------  Nós  quando  fomos  à  Eurobike,  fomos  numa  perspetiva  de  promoção  do

concelho.  Perspetiva  de turismo,  promoção através do desporto.  Logicamente  que

tivemos alguns contactos nomeadamente com uma associação internacional, a IMBA

que nos está a dar  apoio  no âmbito do centro  de BTT e  tivemos também com a

ABIMOTA. Foi uma parceria conjunta nos processos de dinamização e promoção do

concelho no âmbito do turismo. Aquilo é uma feira que está dividida em dois setores, a
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indústria e o turismo e nós fomos na área do turismo uma vez que não conseguimos, é

uma feira muito concorrida, na área da indústria.---------------------------------------------------

------ As duas empresas que lá estavam representadas já entramos em contacto com

elas  também,  resultante  da  feira,  fizemos  um  reunião  com  a  ABIMOTA e  seus

representantes, fizemos uma reunião cm empresas relacionadas com o setor das duas

rodas e estamos a pensar  para o ano termos um setor  e um stand conjunto que

possamos ir  lá  todos de forma a promover o setor  das duas rodas e isto indo de

encontro aquilo que estamos a fazer do cluster das duas rodas em Águeda.---------------

------ Portanto posso-lhe fazer chegar o relatório,  porque sempre que fazemos uma

viagem eu faço questão de fazer um relatório com os pormenores da viagem.------------ 

------ Foi uma primeira abordagem em vez de irmos para lá com um grande stand e

gastar  dinheiros  de  uma  forma  não  específica.  Gostávamos  de  perceber  a  feira,

queríamos saber como é que ela funcionava e através de parcerias a próxima vez que

lá formos com alguma coisa mais substanciada.----------------------------------------------------

------  2.2  –  Análise  e  votação da  proposta  da  Câmara  Municipal  das  Grandes

Opções do Plano, proposta de orçamento e mapa de pessoal para 2017;-------------

------  Relativamente  a  este  ponto  foram  feitas  as  seguintes  intervenções,  que  se

transcrevem na íntegra:------------------------------------------------------------------------------------

------ Jorge Henriques Fernandes de Almeida – Vice-Presidente da Câmara:---------

------  Dar  só  uma  noção  de  que  este  orçamento,  naturalmente  que  vem  na

continuidade dos anteriores, vem no mesmo alinhamento, de acordo com os 5 pilares

que definimos como estratégicos para o desenvolvimento do concelho. Naturalmente

que tem um crescimento, sobretudo por face ao inicio deste novo quadro comunitário

Portugal  2020  em  que  precisamos  de  colocar  todos  os  potenciais  projetos  pela

totalidade, naturalmente que alguns deles terão desenvolvimentos plurianuais e por

isso está aí  justificado. Há um conjunto de grandes eixos que estão perfeitamente

identificados e plasmados que são grandes obras, algumas delas em curso outras que

terão de ser  implementadas,  nomeadamente,  no âmbito  da regeneração urbana e

depois ficaremos disponíveis para as questões mais técnicas ou alguma dúvida que

possa surgir.--------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Hilário Manuel Ferreira do Santos – PSD; -------------------------------------------------

------  Gostaria de fazer primeiro duas notas prévias em relação à condução destas

assembleias municipais.-----------------------------------------------------------------------------------
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------  A primeira  tem  a  ver  com  a  intervenção  dos  senhores  presidentes  de  junta

quando  estas  sessões  são  descentralizadas  e  são  feitas  nas  sedes  das  nossas

freguesias. É sempre dado a palavra ao presidente de junta e muito bem. Eu acho que

deve ser dada a palavra e todo o tempo ao Sr. Presidente de Junta porque está a

atuar em sua casa. Mas acho que esse tempo não deve ser descontado no tempo dos

partidos. Não está no regimento, sabemos disso, mas o Sr. Presidente tem alguma

latitude  para  atuar  e  portanto  eu  entendo  que  esses  tempos  não  devem  ser

descontados aos partidos, como também entendo que os presidentes de junta têm

todos tido  o  bom senso de quando fazem as intervenções fazem especificamente

sobre a sua terra, sobre a sua freguesia e limitam-se a essa área porque estão na sua

terra perante o seu povo. É uma sugestão, não está no regimento.---------------------------

------  A segunda  questão  tem  a  ver  com  a  latitude  que  o  Sr.  Presidente  dá  às

intervenções  e  eu  acho  bem.  Acho  bem  porque  nós  estamos  numa  assembleia

municipal basicamente para discutirmos assuntos de interesse para as pessoas e não

para cumprir com tempos, para isso provavelmente não estaríamos aqui e estaríamos

noutros sítios, teríamos também de cumprir os tempos. Mas o Sr. Presidente quando

acha que o assunto é importante dá uma latitude de intervenção e onde tem alguma

condescendência. Estou-me a recordar na última assembleia do estado do concelho

onde o Sr. Presidente da Câmara tinha 10 minutos para intervir e o senhor deu-lhe 45

minutos,  porque  entendeu  que  assim  o  deveria  fazer.  Estou-me  a  lembrar  aa

assembleia que tivemos em Valongo do Vouga onde se discutiu a situação do Instituto

Duarte Lemos, houve pessoas do público que fizeram intervenções de 30 minutos e o

Sr.  Presidente  deu  e  muito  bem,  concordo  com  este  método.  Não  posso  hoje

concordar quando vem o presidente da Comissão politica do PSD aqui  fazer uma

intervenção sobre um negócio que tem a ver com a AdRA, a quem muitos em Águeda

chamam a LAdRA, um negócio que hipoteca o nosso futuro por 50 anos, o maior

negócio em termos de receitas do município que perdeu nos últimos anos e o Sr.

Presidente limita-lhe apouco mais que 5 minutos.  É difícil  explicarmos um negócio

para a nossa vida e para a vida dos nossos filhos, falarmos sobre ele em 5,6 ou 7

minutos. Essa mesma latitude que deu noutros minutos eu penso que até por ser o

presidente da comissão política do PSD que deveria ter  dado aqui  também neste

momento. Mas respeito a sua decisão, obviamente, faço este reparo porque é a minha

opinião, o senhor não excedeu a sua posição. Está obviamente dentro do regimento,
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daquilo  que  são  as  suas  competências,  mas  eu  preferia  que  não  o  tivesse  feito,

pequena nota à parte sobre isto e agora vou avançar para a questão do orçamento.----

------ Sobre este orçamento como já disse o senhor vice-presidente não há muito a

dizer.  Gostava  que  me  informasse  qual  vai  ser,  estamos  no  final  do  ano,  faltam

basicamente 3 semanas para o final do ano, qual é a sua perspetiva da percentagem

de realização nas despesas de capital nomeadamente naquilo que todos conhecemos

como investimento  no  ano  de  2016.  Era  importante  para  mim  para  que  pudesse

continuar a intervenção que o Sr. Vice-Presidente se é que tem uma perspetiva, me

pudesse dar qual era a percentagem de realização que poderíamos ter no final deste

ano.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------  Digo  isto  porque  evidentemente  porque  temos  dito  isto  constantemente  em

Águeda fazemos orçamentos muito empolados. No ano passado, 2015, se bem se

recordam começamos com um orçamento de 39 milhões, depois chegamos quase no

final do ano aos 45 milhões, chegamos no final do ano aos 52 milhões e no último mês

do ano passamos para 39 milhões. Tudo com alterações, o orçamento começou em

45, evoluiu ao longo do ano até 52 e depois em dezembro veio para 39. É muito difícil

analisar  um  orçamento  nesta  perspetiva.  É  muito  difícil  ao  olharmos  para  um

orçamento, neste caso o orçamento para 2017 que contempla despesas de capital,

aquilo  que  são  os  investimentos  da  Câmara,  de  23  milhões  de  euros,  e  destas

despesas de capital,  cerca de 36% são outros, estamos a falar de 8,5 milhões de

euros de outros. Em outros cabe tudo. Portanto quando se faz um orçamento onde

35% do  investimento  do  capital  são  outros,  cabe  tudo,  quer  dizer  que  outros  no

orçamento  não  são  8  milhões,  são  11,5  milhões,  mas  tudo  bem  há  uma  outra

componente  que  é  a  despesa  corrente,  a  despesa  corrente  normalmente  nós

conseguimos níveis de execução muito elevados, porque é assim em todo o lado e

portanto sobre isso nós nem sequer discutimos. Agora temos de perceber como é que

35% deste orçamento são outros, isto é, há 35% que nós vamos aprovar uma coisa

que não sabemos o que estamos a aprovar.---------------------------------------------------------

------ Outra questão que eu gostaria de fazer é ao nível das receitas. Nas receitas este

orçamento tem lá definidos 8 milhões de euros de outras receitas. Eu gostava que no

final da minha intervenção me explicassem o que outras receitas são essas, porque

com certeza que quando as estipulamos já sabemos que as temos de ir  buscar a

algum lado. Sendo certo que não posso deixar de referir, estamos a discutir o último
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orçamento deste executivo, basicamente hoje não está cá o Sr. Presidente da Câmara

mas a equipa por ele liderada nos últimos 11 anos, 12 no próximo ano, cumpre um

trajeto e estamos no último ano do seu trajeto.------------------------------------------------------

------ Uma das coisas que fomos sempre ouvindo do Sr. Presidente da Câmara e da

equipa por ele liderada é que esta era uma câmara que estava sem dívidas, tinha até

inclusivamente disponibilidades líquidas positivas, o que é que eu quero dizer com

isso, tinha até dinheiro, além do dinheiro para pagar as dívidas tinha dinheiro a pagas

de  pagar  as  dívidas.  Parece-me  que  na  última  assembleia  ou  numa  das  últimas

assembleias  já  terá  admitido  que  pensará  acabar  o  seu  mandato  com  um

endividamento líquido de 4 milhões de euros ou um bocadinho abaixo dos 4 milhões,

3,5.  Quer  dizer  que se for  verdade aquilo  que nos têm dito que esta câmara têm

estado sempre com disponibilidades líquidas positivas ou sem endividamento. Porque

ela tem divida, temos 8 milhões de euros de divida mas temos disponibilidades de 8

milhões para compensar a divida, foi assim que sempre nos foi explicado e é assim

que está nos relatórios. Isso sabemos. A questão não está aí. A questão está, aquilo

que nos dizem,  se  vamos passar  com um endividamento  líquido de 3 milhões de

euros, quer dizer que este orçamento vai ser um orçamento deficitário de pelo menos

3 milhões de euros na perspetiva do Sr. Presidente da Câmara.-------------------------------

------  Mas basta a  gente  olhar  para  o  orçamento  e ver  aqui  os tais  8  milhões de

receitas para percebermos qual é o caminho mas lá nos haverão de explicar. Só quero

dizer que durante muitos anos andamos a vender uma imagem que agora chegamos

ao final  e agora dá-me impressão eu a vamos deixar derrapar,  eu percebo,  agora

estamos a fazer alcatroamentos, o município vai ter um ano de grande agitação, eu

compreendo, estamos num período de pré-campanha eleitoral, como diria alguém “a

festa vai ser bonita pá”, eu percebo esse facto e realço. Mas deixo esta nota só de

reflexão e vou continuar pegando nas palavras que aqui foram detidas sobre o tal

cavalo que por aqui passou e que levou 200 mil euros para Mortágua. Esse cavalo

regressou mas não foi um cavalo, foi uma cavalaria. Regressou porque essa mesma

cavalaria  levou  15  milhões  de  euros  no  negócio  da  AdRA para  Aveiro,  foi  uma

cavalaria inteira que por aqui passou não foi só um cavalo. E quero dizer, porque este

negócio da AdRA, e a água e o saneamento fazem parte do que são os planos de

atividades do nosso município, quero dizer Sr. Vice-Presidente que as oposições não

fazem este papel,  a  questão da AdRA foi  uma opção consciente tomada por este
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executivo em 2010, já tinha este executivo 4 anos de mandato e não havia nenhum

problema de divida Sr. Vice-Presidente, na altura na assembleia municipal realizada

no dia 10 de agosto de 2009, o Sr. Presidente da Câmara respondendo a isto dizia “ o

fazermos o saneamento contava para o endividamento municipal” como disse o Sr.

Vice-Presidente mas diz mais o Sr. Presidente “é que haviam muitos municípios que

deveriam ficar de fora deste acesso, não nós”. Quer dizer que nessa altura não se

punha a divida para o município de Águeda, segundo o Sr. Presidente na altura. E

quero-lhe dizer Sr. Vice-Presidente que na realidade Anadia ficou de fora e que Anadia

como nós e como Ovar que ficou também de fora e depois mais tarde entrou, esteve

neste estudo deste processo até ao final e cada município tomou as suas decisões e

cada um com os dados que tinham. -------------------------------------------------------------------

------ Eu, como já aqui foi dito tive a oportunidade de me expressar sobre isso e de

votar  contra  este  negócio.  Mas  reconheço  que  todos  aqueles  que  votaram

favoravelmente ou se abstiveram neste negócio, reconheço a sua posição. Porque na

altura o que este executivo nos trouxe foi isto “ou se faz o negócio com a AdRA ou não

há água e saneamento para as nossas outras populações” e isto era algo muito difícil

para combatermos. Eu recordo-me do Dr. Silva Pinto o que ele disse sobre isso. Mas

quero dizer-lhe ao Sr. Vice-Presidente que quando fala das áreas e dos estados em

que nós estávamos, basta que se consultem os documentos à data para lhe dizer o

seguinte: “está definido num documento 2, na análise do EVEF o que é que cada

município entregou à AdRA e ao nível da componente do abastecimento de água, o

município de Águeda entregou 525km de rede. Sabe, o município de Aveiro 594, o

município de Ovar 520, nós fomos o segundo maior município de rede de água, kms

feitos de rede de água, não nos podemos esquecer é que o nosso município tem 333

km2, é muito grande e às vezes quando comparados com outros municípios que aqui

aparecem como por exemplo Ílhavo, que tem uma percentagem diferente da nossa só

tem 260 km de rede de água. Ao nível do saneamento na realidade Aveiro tinha 400

Km de rede e na realidade nós tínhamos 226, tínhamos tanto quanto Ovar, tínhamos

mais  do  que  Estarreja,  179,  mais  do  que  Ílhavo  que  são  173.  Nós  eramos  o  3º

município  em  rede  de  kms  lineares  feitos  de  saneamento.  É  claro  que  tudo  isto

custava  dinheiro,  é  claro  que  quando  dizemos,  é  claro  que  quando  dizemos  que

estávamos muito atrasados é evidente, a nossa área é muito maior, o custo para o

município era muito maior mas estávamos a trabalhar nisso.-----------------------------------
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------ Quero-lhe dizer, Sr. Vice-Presidente porque é que este assunto é importante. É

importante porque quando nós decidimos fazer isto e esta câmara decidiu tomar esta

decisão, ela sabia porque é que o estava a fazer.  Ela sabia que tinha de subir os

preços da água aos utentes para tornar o sistema sustentável,  mas antes ela não

queria ficar comesse ónus e como ela não queria ficar comesse ónus mandou para os

outros. Porque hoje quando se fala nos problemas da água dizemos sempre “é um

problema da AdRA”, não é um problema da AdRA, é também um problema da AdRA

mas fomos nós que passamos que lhe passamos essa responsabilidade. A água e o

saneamento é o negócio do seculo em Portugal e nós em Águeda num momento de

baixa, em 2009 em plena crise europeia, fomos entregar este negócio, 30 milhões de

euros de obra feita, por meia dúzia de tostões. E Sr. Vice-Presidente nós já sabíamos

que a água ia subir porque estava no estudo, nós já sabíamos isto que eu vou explicar.

Nós pegamos, e isto está nos relatórios da AdRA, não é preciso pagar 40 mil euros

para fazer um estudo para fazer isto, basta saber ler. O Sr. Vereador Edson saberá

fazer isto melhor do que eu. Basta pegar nos relatórios da AdRA para percebermos

isto, é que se pegarmos nos consumos de Águeda entre 2010 e 2013, onde até 2013

a rede era a mesma, e passarmos para os nossos consumos de água e saneamento o

aumento  que  todos  tivemos,  a  receita  de  água  e  saneamento  que  nós  tínhamos

aumenta  3  milhões  de  euros,  na  altura  os  serviços  municipalizados  tinham  de

faturação 2 milhões e 400 mil euros dos quais 300 mil eram serviços, não era água

nem  saneamento.  Pagamos  todos  nós  pelos  mesmos  consumos,  pelos  mesmos

volumes,  pelos mesmos utentes mais 3 milhões de euros por ano.  Sabe Sr.  Vice-

Presidente não estou a por aqui os novos clientes, sabe que entre 2010 e 2016 todos

pagamos a mais 16 milhões de euros e agora vou-lhe dizer o seguinte, o 27 milhões

de  euros  que  faltava  para  acabar  a  rede  eram  comparticipados  com  fundos

comunitários a 85% como o senhor bem sabe.  Portanto 27 milhões a 85% teria a

Câmara de Águeda 4,5/5 milhões de euros. Sabe quanto é que a AdRA investiu até

2014 ou 2015? Está no seu relatório, 5 milhões de euros. A AdRA investiu o mesmo

que a Câmara tinha de gastar, só que existe uma diferença, a Câmara tinha d gastar 5

milhões de euros e tinha o concelho todo coberto, a AdRA gastou 5 milhões de euros e

temos o que temos. É só esta a diferença que nós temos e isto entra nas contas do

município, é um negócio que entra nas contas do município mas sabem que mais?

Não há nenhum mal nisto, dirão muitos, é que ainda temos 45 anos pela frente e
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sabem que 3 milhões de euros vezes 45 anos,  exceto os novos clientes que vão

entrar, porque agora em 2014 e 2016 entraram novos clientes e vão entrar em 2016 e

2017. Só o que já tínhamos representa 133 milhões de euros, mas como tínhamos que

investir 47 em manutenção… está tudo nos estudos Sr. Vice-Presidente. Se tínhamos

que investir 47 milhões em manutenção nos 45 anos, restavam 88 milhões de euros

para a camara de Águeda, ou devolvê-los à população ou fazer deles o que queria.-----

------ Este foi um negócio que esta câmara fez porque quis, porque também na altura

entendeu que não se havia de discutir o negócio, que tinha de ser feito à pressa, veio

aqui com o chavão de que toda as câmaras da CIRA, grande parte são do PSD , mas

cada camara tem a sua realidade, como o senhor disse e muito bem, houve câmaras a

quem interessou o negócio e eu não discuto isso, eu discuto é nós e a nós não nos

interessava o negócio e eu vim cá explicar isso mas os senhores porque não queriam

aceitar nada do que a oposição pudesse dizer seguiram o vosso caminho e abdicaram

daquela que seria a maior receita que poderiam ter.  Um casal que gaste 18m3 de

água por mês, chega ao final do ano e gasta mais 250 euros do que gastava antes, é

importante. Este mesmo casal se tiver um ordenado médio de 1500 euros que chega

ao final do ano e a câmara dá-lhe mais 15 ou 20 euros de IRS mas paga 250 euros

amais de água. É importante dar os 15 ou 20 euro mas isto é importante que nós

percebamos e tanto assim é Sr. Vice-Presidente que vocês fizeram uma carta para a

AdRA a contestar um conjunto de situações e começaram por contestar a posição do

município dizendo que não estão de acordo que os município estejam em minoria, que

eu tinha dito na altura, dizendo que não estão de acordo com a comissão de parceria a

mandar, que eu tinha dito na altura que o Sr. Presidente contestou, dizendo que não

estão de acordo coma nossa comparticipação, estava lá feita na altura, bastava que

quisessem trabalhar nisso. O problema é que viram nisto o tal chavão e despacharam

aquilo que a partida parecia um negócio que não interessava mas que era o nosso

futuro, já o fizemos também nas águas do Carvoeiro que é outra situação. Por isso Sr.

Vice-Presidente este assunto não foi suficientemente discutido, é importante que nós o

discutamos mas é muito importante que o nosso município saiba o que é que vai fazer.

E é muito importante de percebermos qual é o caminho, porque o caminho, e o Sr.

José Vidal esteve na última assembleia da CIRA como já disse e muito bem, não é um

caminho fácil.  Como nos foi dito lá, o município de Águeda quando aderiu à AdRA

aderiu de livre e espontânea vontade com todos os dados que tinha e se tinha dúvidas
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tinha de as por na altura, se tinha dúvidas não avançava com o negócio. Agora os

custos que nós teremos serão incomportavelmente superiores, é o próprio município

que o reconhece, porque é o próprio município ou a Camara que exige à AdRA uma

indeminização  de  6  milhões  de  euros  porque  se  sente  lesada,  e  sente-se  lesada

porque a AdRA não cumpriu com o que fez mas o negócio além disso tem outra

vertente que é a que nós estamos a explicar.--------------------------------------------------------

------  Eu  não  me vou  alongar  Sr.  Presidente  mais  sobre  isto  mas este  é  um dos

assuntos mais importantes que tem de ser discutido. A asneira está feita mas ainda há

caminho para fazer e ainda se pode limitar a asneira mas é preciso que este município

queira trabalhar sobre isto e não pense que mandar uma cartinha pra AdRA se está a

desviar das suas responsabilidades tem de haver consequências. Esta câmara tem de

dizer  qual  é o caminho,  é por  a AdRA em tribunal?  É sairmos? É Continuarmos?

Porque se estamos à espera da decisão do EVEF como todos já sabemos, quem está

na CIRA podemos esperar sentados. Temos uma certeza, pagaremos a água sempre

cara, caríssima, damos dinheiro a ganhar aos outros, dinheiro esse que poderia estar

no nosso município  e  que friso,  são 3  milhões de euros  a  mais  nos clientes  que

tínhamos em 2005 e 2006,não falo nos novos que deixam de ficar em Águeda, além

da água que já pagávamos.------------------------------------------------------------------------------

------ Francisco Manuel Guedes Vitorino – PS; --------------------------------------------------

------ Queria só esclarecer uma situação ao Eng. Hilário Santos, que pelo facto de nós

descentralizarmos as assembleias municipais para as freguesias isso não significa que

suspendamos  o  regimento,  obviamente  que  temos  de  o  aplicar  em  qualquer

circunstância. De qualquer modo eu devo referir que aqui nesta União de Freguesias

estamos a fazer esta assembleia como em todas as outras eu usei sempre de alguma

condescendência com os senhores presidentes de junta, aqueles que quiseram usar

da palavra e aqui também o fiz, porque o PSD como sabe tem direito,  no período

antes da ordem do dia a 17 minutos e o Sr. Presidente de Junta falou 27 e portanto eu

dei-lhe aqui mais 10 m para ele fazer aqui o seu papel que os presidentes de junta

gostam de fazer e bem que é mostrar a sua satisfação pelo facto de das assembleias

municipais se realizarem na sua freguesia. Portanto creio que fui condescendente o

suficiente. De resto a intervenção do Sr. Presidente de Junta, Vasco Oliveira foi toda

ela enquAdRAda dentro da sua função e portanto integrada na sua bancada municipal
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e portanto quanto a isso não me pronuncio porque é uma questão de coordenação da

vossa bancada.----------------------------------------------------------------------------------------------

------  Relativamente  à  outra  questão  que  colocou  eu  mais  uma  vez  repito  dei  ao

membro do público que interveio, o dobro do tempo que ele tinha e portanto também ai

usei a tal latitude que o senhor acabou de referir, obviamente que esta questão das

posições sobre a latitude são relativas, o senhor tem a sua eu tenho a minha e achei

que era suficiente.  Até porque o assunto ode sempre ser  complementado como o

senhor acabou de fazer.-----------------------------------------------------------------------------------

------ Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara – PJ da União das Freguesias de

Águeda e Borralha; ---------------------------------------------------------------------------------------

------ Não estava minimamente preparado para vir aqui falar sobre este assunto mas

como ouvi a intervenção do Hilário e como sempre é uma muito boa intervenção, ouvi-

a com muita atenção e entendi que havia de ripostar.---------------------------------------------

------ Obviamente que isto é fácil não é, “eu avisei, eu avisei, eu avisei”, claro que a

gente pode dizer que avisou e depois aquilo  acabou por cair.  Porque chegar aqui

passado 7 anos,  a gente tem de se reportar  a essa altura e perceber  qual  era a

situação económica de Águeda nessa altura, e não vale a pena vir  aqui dizer que

havia 525km de tudo de água aí espalhado pelo concelho, provavelmente havia e mais

não  sei  quantos  de  saneamento.  Eu  inclusivamente  recordo-me  de  ver  o  Jornal

Soberania do Povo em que se dizia, quando era nesta altura do ano, quando eram

apresentados os planos e orçamentos que a cobertura da água e saneamento era

quase  total,  curiosamente  quando  foi  apresentado  o  estudo  só  o  nosso  concelho

precisava de 25 milhões de euros,  aliás 27.  Eu sou sempre a favor do município,

prefiro 25 que é mais redondo, mas afinal são 27 milhões. Portanto a gente pertence à

CIRA e pertencemos também à AdRA, que são 10 municípios desta zona, onde os dez

estão,  independentemente  de  terem  mais  vantagens  ou  menos  vantagens,  nós

sabíamos também na altura, ou pelo menos foi dito, não sei se é verdade se não, às

vezes parece que sim outras parece que não,  que na altura executivos anteriores

tinham  pedido  a  oportunidade  de  se  financiar  nos  outros  quadros  comunitários

anteriores  para  o  saneamento.  E  depois  como  houve  nesta  região  uma  data  de

municípios que também não o fizeram, uma série deles embora outros sim, esta era

única forma de se ir  buscar  fundos,  teria  de ser  em conjunto porque or si  só um
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município  não  o  podia  fazer,  penso  que  era  assim.  E  tanto  é  que  foi  assim  que

aconteceu.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------  A  realidade  é  que  nós  sabíamos  também  que  independentemente  de

pertencermos à AdRA ou não o preço da água tem de subir no país inteiro e vai subir

no país inteiro e é um facto, é uma realidade. A questão é que a Camara Municipal de

Águeda não tinha à época e foi isso que eu percebi, que não tinha disponibilidade

financeira para fazer esses investimentos. Porque agora é fácil dizermos que sim que

conseguiríamos, não. Na altura foi discutido e na altura foi do conhecimento de todos

de que era difícil  ou praticamente impossível fazer-se esse investimento e portanto

recorreu-se a esse caminho, que eu por acaso não votei, porque na altura não era

presidente de junta e não votei, mas se tivesse na assembleia votaria favoravelmente.-

------  O que nós temos de discutir  aqui  e que temos de ser  defensores do nosso

município porque essa também é a nossa função é perguntar se a AdRA (51% do

estado,  49%  dos  municípios  é  obvio  que  isto  é  também  responsabilidade  dos

município e das freguesias e também de todos nós enquanto cidadãos) se está a

comportar À altura do que deve e perceber se nos 49% que é dos municípios todos, se

todos  se  estão  a  comportar  de  uma  forma  correta,  isso  era  importante  também

discutirmos aqui essa situação. Porque parece-me a mim que de facto também se

discute muita coisa na CIRA e na AdRA, também se discute muita coisa do campo da

política, não daquela que eu gosto, da outra daquela que eu não gosto. E eu gosto

muito de política. O que não pode é o nosso município ser prejudicado, não pode é o

nosso município ser esquecido deliberadamente pelos 51 do estado ou pelos 49 das

Câmaras em detrimento de outros municípios da região. Eu já disse aqui mais do que

uma vez que de facto o caminho foi o melhor que apareceu no momento agora era

necessário  era  que  cumprissem  com  tudo.  Eu  dou-lhe  um  exemplo  concreto,  na

freguesia de Águeda e Borralha o Candam que era do P24, então fez-se uma parte do

P24, portanto foi 23,5 porque o Candam na Borralha que fazia parte dessa mesma

coisa não foi feito e a AdRA não pode fazer isso.---------------------------------------------------

------  Da mesma maneira quando houve o incêndio dói exatamente a freguesia de

Águeda e Borralha que apelou para que a tarifa social, que aprendi consigo, que uma

vez fez uma intervenção que havia uma tarifa social e eu sou atento, e a freguesia de

Águeda e Borralha reclamou que a água das zonas afetadas pelo fogo tivessem essa

comparticipação da parte social da AdRA que a AdRA mais uma vez fugiu. E compete-
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nos a nós PS, PSD, CDS a todos enquanto cidadão perguntar à AdRA porque é que a

AdRA não cumpre com a parte dela. Porque aí é que a gente tem força de fazer valer

a nossa posição. E é óbvio que há uma parte que ganha outra parte que perde, é

óbvio que este negócio não correr da melhor maneira, agora não foi um mau negócio,

porque quando foi decidido e isso é importante o cenário macro ou micro ou como

queira, o cenário era completamente diferente e portanto foi o melhor caminho que nós

preconizamos para o nosso concelho foi para que de facto o saneamento chegasse ao

concelho todo.  Porque chegar  aqui  e dizer que há num sei  quantos kms e que o

município é muito grande é uma coisa muito vasta e ficamos sempre no vasto e eu

dou-lhe um exemplo, o senhor vai à freguesia de Águeda e Borralha, que todos os

meus colegas dizem e toda a gente diz que é lá que se fazem as obras todas,  o

senhor saia ali da Rua principal,  da 333 ou da 230 e já não havia saneamento. O

senhor  tinha  toda a  zona  a  partir  de  Bolfiar,  Rio  Covo,  Giesteira,  Gravanço,  Vale

Domingos e por aí fora não tinham um metro de saneamento. Eu não sei onde é que

havia  tanto  metro  de  saneamento,  olha  na  minha  freguesia  não  havia.  Eu  ouço

recorrentemente o presidente da junta do Préstimo a dizer que não há saneamento no

Préstimo em lado nenhum e ainda hoje ouvi aqui o Presidente da União de Freguesias

de  Belazaima,  Castanheira  e  Agadão  também  a  dizer  que  não  havia  para  aqui

saneamento nenhum.--------------------------------------------------------------------------------------

------  A questão  é  simples,  como  é  que  nós  conseguimos  fazer  tanta  obra  sem

dinheiro? Ou nos uníamos e conseguíamos encontrar uma forma mais segura de nos

financiar através dos fundo comunitários a 85% ou se calhar hoje andávamos aqui a

discutir, “ ó Sr. Vice-Presidente então afinal o senhor era pra fazer 3 milhões ai de

saneamento e não fez” essa história eu lembro-me Eng. Hilário que era o que eu lhe

dizia quando era da posição e eu era da oposição. Quer que eu lhe recorde o que é

que a gente discutia em termos de plano e orçamento. É que quando discutíamos o

plano e orçamento da altura havia dois planos e orçamentos, era o plano e orçamento

da Câmara e havia o dos SMAS. E então o que a gente discutia sempre, e eu recordo-

me do Sr. Carlos Alberto que era o homem de serviço na parte das compras e que

dizia  “bom  aqui  na  camara  municipal  40%  isto  é  muito  mau”,  mas  nos  serviços

municipalizados os senhores metem para aqui obra e obra e obra e afinal isto não

chega a 20%. 18% de obra feita. Que eram problemas que tínhamos na altura que era

recorrente. E se nós vamos aqui discutir o que era e o que foi, o que havia de ser ou o
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que  deixava  de  ser,  entramos  aqui  na  discussão  do  diz  que  disse  que  é  pouco

objetivo. E objetivamente não tendo de facto corrido da melhor maneira este negócio e

ele não correu de facto da melhor maneira este negócio, porque não se esqueçam que

quando saiu lá um governo e entrou outro a história dos financiamentos e da AdRA

esteve parada um ano e tal. Quase dois anos com a ministra Assunção Cristas e muito

bem porque tinha um ministério  muito grande,  deram-lhe quase meio governo e a

senhora  deixou  a  água  para  o  fim.  A verdade  é  que  foram  2  anos  e  muito  do

saneamento que havia de estar feito não está, porque o que havia de ter sido feito em

2013, não está. Pois com certeza 2 anos esteve parado, chama-se o banho-maria. O

banho-maria nem dá para tomar banho na água nem dá para tratar do saneamento.

Que a obre e que o negócio não é o melhor, Eng. Hilário parece-me a mim que não.

Que me defraudou a minha expetativa, defraudou. Agora não me parece correto  à

posteriori a gente vir contar a história que quer, não. Lembre-se também o que havia

na altura, o que havia de saneamento feito e não feito e quais eram as circunstâncias

que existia e lembrar também aqui que é importante que durante os primeiros quatro

anos deste executivo quase nem obra fez. O executivo municipal este que está cá há

12  anos  fez  muito  pouca  obra,  porquê?  Porque  teve  que  reorganizar  a  Câmara

Municipal,  reorganizar  o  sistema  financeiro  da  Câmara  Municipal  que  estava

extraordinariamente  abalado  e  teve  que  em  simultâneo  perspetivar  o  futuro  e

perspetivar o futuro às vezes no meio de tanta confusão e de uma avalanche tão

grande teremos se calhar os melhores caminhos. Aquilo que À época foi apresentada

à assembleia municipal pareceu-me o mais correto e pareceu-me também de facto o

único caminho. Hoje comprova-se que houve razoes externas a esta negociação que

não nos levaram no melhor caminho e aquilo que eu apelo aqui mais uma vez é que

todos independentemente de cor politica ou do credo religioso ou do que quer que

seja, nos juntemos na defesa daquilo que é o fornecimento das coisas mínimas que

necessitamos como é o saneamento e a água e que façamos barulho junto da AdRA,

isso é que é importante para que reponham de facto aquilo que está em falta. E se

repuserem o que está em falta já avançamos muito e já nos aproximaremos muito do

século XXI em que estamos e não do seculo XIX em que estivemos durante muitos

anos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Paulo Jorge de Almeida Pereira – CDS; ----------------------------------------------------
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------ Só para eu me situar, ainda estamos a discutir as grandes opções do plano para

2017? Correto? Ok, podia-me ter enganado na inscrição, assim ser parece-me que

não.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------  Sr.  Vice-Presidente,  da analise  que fiz  sobre  as  grandes opções do plano e

orçamento para o próximo ano, este é um orçamento sem grandes novidades e é em

alguns  pontos  um orçamento  igual  a  tantos  outros.  É um orçamento  muito  pouco

transparente como vem sendo hábito, tal como o Hilário aqui referiu em que tem um

bolo de Outros elevadíssimo de 35%, quer na despesa, quer na receita, e a que se

junta  ainda  de  uma  forma  mais  criativa  uma  inovação.  Um  conjunto  de  imensas

rubricas de aquisição de serviços que em muitos casos é verdade que seja dito, que

se percebe qual é essa aquisição ou esse serviço ou se deduz, em muitos outros fica

também no ar que serviços poderão esses ser. Portanto de uma forma criativa dou os

parabéns ao executivo por apesar da transparência ou a falta dela ser a mesma a

verdade é que pelo menos não fica tão feio ter lá Aquisição de Serviços do que Outros.

------ Sr. Vice-Presidente, teria que lhe deixar também aqui algumas questões sobre o

documento, continuamos a ter uma rubrica de “pessoal em qualquer outra situação” de

“despesas com pessoal em qualquer outra situação” acima de meio milhão de euros, é

verdade e deve ser dito que há uma pequena redução face ao ano anterior mas terei

que lhe  perguntar  que colaboradores são esses e  quantos  são.  Se são as novas

chefias que foram a concurso não há muito tempo.------------------------------------------------

------ Num executivo que está em fim de mandato se o Sr. Presidente estivesse cá ter-

lhe-ia de dizer, não sei se ele já terá percebido isso ou não, de que não irá continuar a

ser presidente de Câmara pelo menos daqui por muito que o queira, mas temos aqui

uma quantidade e estudos e de pareceres que ultrapassa 1 milhão e 400 mil euros,

tem um aumento cerca de 30% face ao ano passado ou o presente ano de 2016. Um

aumento redondo de cerva de 400 mil euros.--------------------------------------------------------

------ De referir também, porque acho que os aspetos positivos também devem ser

referidos verifica-se também uma redução na despesa corrente, nomeadamente com

os  gastos  elétricos,  presumo  que  resultante  do  concurso  público  que  foi  feito

recentemente. Não sei se relativamente ao gás se será o mesmo aspeto ou não. Mas

depois  temos  outras  coisas  menos  positivas  e  que  me  custa  um  pouco  mais  a

entender,  por  exemplo,  em termos  de  equipamentos  informáticos  nós  somos uma

câmara moderna, é verdade e isso faz-se com muitos sistemas de informação, mas
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também tenho alguma dificuldade em perceber  que de 2015 para aquilo  que está

previsto  para  2017,  mais  que  duplicamos  o  valor  de  aquisição  de  equipamentos

informáticos,  eu  não  sei  mas  haverá  algum  sitio  na  Câmara  Municipal  onde  não

deverão faltar  computadores  e  servidores.  O aumento  de 2016 foi  justificado pelo

SAMA, certamente haverá uma melhor justificação para o aumento de 2015 a 2017.

Espero francamente que exista.-------------------------------------------------------------------------

------ Depois verificamos também o aumento de verbas destinadas a instituições de

solidariedade social,  acredito  muito  francamente que não seja  por  ser  um ano de

eleições que esse aumento é feito e portanto dizer-lhe que registo com agrado.----------

------ O famoso Driving Range, aquele importantíssimo e estratégico equipamento para

o município e para os trabalhadores aguedenses já andou pelos 542 mil euros em

2015, depois passou, porque o número era muito gordo, para 178 mil euros em 2016 e

agora vai nos 230 e qualquer coisa. A minha pergunta é se irá ser realmente este o

valor que os aguedenses irão pagar pelo equipamento.------------------------------------------

------ Relativamente ao PEC parece que os pavilhões que a Câmara pretendia a dada

altura construir no PEC, ou analisei mal o documento, também poderá dar-se o caso

ou  desapareceram  do  documento,  portanto  não  sei  qual  das  duas  coisas  é  que

aconteceram. Presumo que o executivo nos tenha dado razão ou que àqueles que

entendiam que havia aí uma concorrência desleal que iria ser praticada pela Câmara.--

------ Ainda relativamente ao PEC não encontrei qualquer referência a acessibilidades

ou a verbas destinadas a acessibilidades, portanto a minha pergunta é se até ao final

deste mandato, relativamente a acessibilidades no que ao PEC diz respeito se nos

iremos restringir a fazer mais estudos, mais estudos.---------------------------------------------

------ Relativamente ao Centro de Artes temos uma aquisição de serviços de 200 mil

euros,  gostaria  de  saber  que  serviços  são.  Ainda  aqui  numa componente  cultural

temos também o lançamento do projeto para o Museu da Industria, portanto se vamos

lançar um projeto acredito que já identificámos qual é o objetivo do museu e qual é o

público-alvo. De outra forma não faria sentido, gostaria que me satisfizessem a minha

curiosidade. Sou muito curioso, gosto de estar a par das coisas de saber qual é o

objetivo e qual é o público-alvo que está definido para o museu. Até porque tenho

algumas duvidas que um executivo que irá solicitar a alguma entidade a realização do

estudo mas que não irá ter tempo de mandato para construir e para dar vida a esse

museu, corremos aqui um risco sério de que se o futuro executivo entender que o
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museu deve ter um objetivo e uma orientação diferente pois o estudo que fizemos de

pouco servirá. Também não verifiquei e confesso que era para reverificar mas também

não o fiz, portanto corro aqui o risco de dizer algo que não é verdade mas acho que

não. Não verifiquei nenhuma rubrica relativa ao apoio do arrendamento jovem, foi um

assunto que foi discutido até em sede de concelho municipal da juventude. A minha

pergunta é, não existindo e tendo ele já sido discutido há tanto tempo, se isso significa

que esta ideia foi posta de parte.------------------------------------------------------------------------

------  Depois  temos  também  uma  rúbrica  gorda,  é  assim  que  estes  orçamentos

normalmente são com rubricas grandes mas que depois não se consegue perceber o

que  é  que  lá  está  dentro  de  pavimentações  e  repavimentações  de  cerca  de  3,5

milhões de euros. Ainda bem eu vem, agora era bom era que viessem e que nós

conseguíssemos perceber que pavimentações e repavimentações é que eram essas,

mas não conseguimos, não sei se o Sr. Vice-Presidente está em condições de nos

elucidar  que  repavimentações  ou  pavimentações  irão  ser  feitas,  não  o  fazendo

naturalmente continuamos com dúvidas acerca da razoabilidade dos critérios e das

escolhas das ruas que irão ou não ser repavimentadas.------------------------------------------

------  Por  tudo  isto  Sr.  Vice-Presidente  e  À  semelhança  do  que  já  aconteceu

anteriormente,  e  eu entendo que quem é eleito  é eleito  para  governar  e  por  isso

precisa de um orçamento e por isso não votarei contra esse orçamento mas também

com  todas  as  dívidas  que  aqui  estão,  com  toda  a  falta  de  transparência  e  a

incapacidade que tenho para perceber à minucia como eu acho que um orçamento

deve  permitir  que  assim  seja  lido  e  interpretado,  irei-me abster  na  votação  deste

orçamento.----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Hilário Manuel Ferreira do Santos – PSD; --------------------------------------------------

------ Há bocado esqueci-me de fazer uma pergunta que tina haver exatamente com o

Centro de Artes. Sabemos ou pelo menos foi anunciado que o Centro de Artes seria

inaugurado no próximo ano, para meados do ano penso eu, e eu gostaria de saber

porque  não  consegui  encontrar  isto  no  orçamento,  quais  são  os  custos  de

manutenção, funcionamento e de programação que estão previstos para o próximo

ano. Eu vejo num outro documento que hoje vamos aprovar que o custo de energia

são cerca de 28 mil euros por ano, que o Centro de Artes vai ter, esse custo está

identificado, 17 mil no próximo ano, 28 mil no ano de 2018. Mas gostava de saber se
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já  existe  uma  verba  destinada  para  estas  áreas,  Manutenção  e  funcionamento  e

Programação. ------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Em relação ao Paulo que não está aqui neste momento julgo eu, só para lhe

dizer uma coisa, eu não vim aqui hoje avisar nada, o que eu disse foi que na altura

quando se discutiu esta questão da AdRA, não pode o executivo dizer que não foram

levantados estes problemas, foram levantados, nós explicámos, o executivo não pode

evocar que não estava a par daquilo que poderia vir a acontecer, foi isso que nós

dissemos. E outra coisa muito importante, nós não dizemos que o município estava

coberto por saneamento ou por água, não dissemos nada disso. O que nós dissemos

foi que a rede feita foi aquela que informamos, em kms lineares tínhamos a segunda

rede do município de Aveiro e em Município a terceira, dissemos isto. Agora, temos um

problema em Águeda, Águeda tem 333Km2 e portanto o nosso investimento é sempre

superior a todos os outros. E porque é que dizemos isso, porque ao contrário do que

querem fazer crer este negócio foi feito e estão lá os estudo todos, quem quiser vai ler

o  projeto  e  está  lá  uma coisa  que  é  muito  clara,  a  AdRA só faz  obras  s  estiver

comparticipações comunitárias.  Se não tiver,  a  responsabilidade não é dela é  dos

municípios.  Está  lá  isso  muito  claro  definido,  nos  documento  todos,  que  nós

assembleia municipal tivemos muitos pouco dias para os ler porque nos foram dado

uma calhoada de papéis, menos do que uma vez me deram mas muito grande. E

penso que o município também os terá lido, não sei. Hoje fico na dúvida se os leu ou

não e aí fico apreensivo. ----------------------------------------------------------------------------------

------ José Carlos Raposo Marques Vidal – PS; --------------------------------------------------

------ Em relação a esta situação para elogiar primeiro os deputados Hilário Santos e

Paulo Pereira, como o Paulo há bocado disse são dois bons deputados que fazem

duas boas intervenções, eu gostaria de ter algumas dessas vossas características.

Mas e há sempre um mas que é a maneira como nós vemos as coisas. Vamos à

primeira situação do endividamento desta Câmara.------------------------------------------------

------ Segundo o que está nos documentos em tesouraria estão perto de 7 milhões e

600 mil  euros, em dívidas a fornecedores 1 milão e 900 mil  euros,  em dívidas às

entidades bancárias 4 milhões de euros. Ora isto com as dívidas todas dá 5 milhões e

900 mil euros. Estando em tesouraria 7 milhões, é só fazer as contas, endividamento

zero. Não estou a ver qual é a divida que existe neste momento e qual é o problema

que existe neste momento no nosso concelho.------------------------------------------------------
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------ Em relação à questão das AdRAs, eu lembro-me de intervenções do Eng. Hilário,

lembro-me da sua posição e também o Paulo Seara esclareceu aqui o momento em

que nós todos discutimos isso também como noutro momento posterior, os das Águas

do  Carvoeiro,  como  já  estávamos  escaldados,  as  exposições  até  já  foram  um

bocadinho diferentes e mais profundas. Agora, realmente o tempo que nos foi dado e

aí é verdade e a candidatura que nos foi dada tínhamos 15 dias e depois fomos os

últimos a reunir e houve grande confusão. A verdade é que o caminho foi do executivo,

nós fomos com ele, havia muita divida na Câmara, houve primeiro que alocar recursos

para pagamento dessas dividas e portanto isso foi uma das soluções encontradas.-----

------ Em relação à questão do preço da água já não concordo com o Eng. Hilário, o

Eng.  Hilário  sabe que é obrigatório  este preço para a água porque há normativas

europeias há 10 anos, aliás são orientações, passam normativas de 10 em 10 anos

que nos obrigam a ter a água ao preço efetivo de custo portanto, o preço efetivo de

custo é este e nós nunca podíamos ter a água mais barata do que esta porque é

obrigatório pelas normativas europeias adequarmos ao gasto efetivo da água e do

saneamento.--------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Em relação ao saneamento e aquilo que existia finalmente o saneamento chegou

à zona serrana de Pedaçães. Pedaçães é uma aldeia pequena no meio da serra a

5km de Águeda ali junto à Mourisca, e quando chegou o saneamento à Mourisca para

saltar aquela serra que é aquele metro de estrada para o outro lado demorou 9 ano a

chegar lá. E portanto estamos conversados em relação aquilo que existia, que existe e

que falta fazer. Esperemos que a AdRA depois de estar 2 anos parada e foi discutido

na  CIRA,  o  Eng.  Hilário  sabe,  e  falámos  nisso  em  não  haver  aumento  na  água

enquanto não estivessem realizadas as obras. Isso não foi para a frente porque o PSD

foi contra e o PSD são 8 votos na CIRA. E o que eu espero do PSD e do Eng. Hilário é

um apoio incondicional hoje, aqui e uma declaração (esperava que fosse isso que

viessem  dizer),  ou  que  o  Eng.  Hilário  tivesse  dito  lá  na  CIRA “queremos  já  os

documentos da DELOIT”,  que passaram uma rasteira À Câmara de Águeda que tem

1% quando  deveria  ter  10%,  se  as  contas  estiverem  certas  estamos  a  perder  6

milhões de euros em 3 anos mais ou menos 2 milhões de euros por ano. Era isso que

deveríamos todos exigir aqui hoje, queremos os documentos, não podemos acusar a

AdRA  de  nada  nem  podemos  acusar  a  CIRA  de  nada  porque  podemos  estar

efetivamente enganados. Agora como eles não dão os documentos isso é que eu acho
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totalmente incompreensível e acho que uma assembleia como a de Águeda deveria

exigir todos que queremos ler os documentos que deram origem a que o Eng. Ribau

Esteves fizesse a distribuição discricionária segundo fundamentos e documentos que

ele  diz  que  tem mas  que  não  apresenta  a  ninguém.  Isso  era  essencial  que  nós

tivéssemos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Em relação a muitas das questões do deputado Paulo Pereira eu acho que é

assim que se faz oposição, questionando situações menos explicadas, não é menos

claras, é menos explicadas que nós não compreendemos no âmbito de um orçamento.

Eu acho que é assim mesmo que nós provocamos algumas reações ou deveríamos

provocar reações no executivo.--------------------------------------------------------------------------

------ Em relação ao Plano e Orçamento eu até fico admirado, porque nós achamos

aqui no PS que este plano e orçamento está um bocado empolado. Todos os anos

venho cá dizer isso, esperava que vocês dissessem isso, nós continuaremos a dizê-lo

no PS que achamos que está um bocado empolado, que nunca vamos ter uma visão

clara  do  Plano  e  Orçamento,  conhecemos  as  linhas  de  orientação  do  plano,

conhecemos o que é que este executivo tem feito, podemos percecionar o que é que

vai fazer, podemos discutir verbas, 1milhão e 400 mil para as freguesias se é menos

do que deveria ser em relação a outras verbas que estão no orçamento, eu esperava

que viesse a oposição insistir nessa parte das freguesias, é o melhor aumento que

existe, é 1 milhão e 400 mil que existe de transferências mas mesmo assim há outras

verbas que são superiores.-------------------------------------------------------------------------------

------ Eu também questionava se fosse possível e acompanhava o Paulo Pereira nisso,

entre todas as rubricas nós estamos quase com 900 mil euros de investimento em

informática, há um de 600 outra de 300 mil e mais uns pós. Eu acho que sim e agora

não está muito bem explicado onde é que estará o suporte, isto porque já no ano

passado  houve  e  irá  haver  novos  investimentos  nessa  área,  não  está  muito  bem

explicado o bolo todo disso.------------------------------------------------------------------------------

------  No  PS  logicamente  que  iremos  votar  favoravelmente  no  âmbito  do  Plano  e

Orçamento não por uma questão de fé mas por uma questão de que sabemos o que é

que este executivo  costuma fazer  com os Planos e  Orçamentos,  sabemos com a

clareza de que mais tarde eles nos apresentam as contas efetivas, sabemos que o

Plano e Orçamento são orientações e sabemos que o executivo tem capacidade de
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orientação daquilo que se passa e exprime no plano portanto à partida contará como

nosso voto favorável.  

------ Hilário Manuel Ferreira do Santos – PSD; --------------------------------------------------

------  é  só  para  fazer  um  esclarecimento  Sr.  Presidente,  porque  hoje  percebi  a

intervenção do José Vidal que na altura não percebi na CIRA.---------------------------------

------ Ó Zé eu ouvi-te na CIRA e fiquei na dúvida mas hoje fiquei afinal consciente do

que é que tu tinhas dito. O que tu estás a pedir à CIRA é aquilo que eu presumo que já

tens porque eu não me quero acreditar que a nossa Câmara Municipal tenho feito um

negócio a entrar para uma sociedade sem saber como foi distribuído e de que maneira

chegaram ao capital social, porque se isso acontece a irresponsabilidade é maior. Se

nós entramos para uma sociedade em que os nossos ativos contam para o capital

social  e  não  sabemos  como  é  que  foi  feita  essa  divisão  então  aí  há  mesmo

irresponsabilidade. Eu não me acredito nisso, aliás o Sr. Presidente da CIRA teve a

oportunidade de responder-lhe e dizer “ó Zé eu vou mandar os documentos mas esses

documentos, a Câmara de Águeda tem-nos, foi a informação que ele deu. E não me

quero acreditar que a Câmara Municipal de Águeda tenha entrado num negócio por 50

anos  sem  saber  como  é  que  se  chegou  aqueles  valores.  Eu  não  concordo  com

aqueles valores como já expliquei na altura e continuo a explicar mas a Câmara sabe

como é  que  lá  chegou.  Foi  isso  que  foi  explicado.  Por  isso  é  que  eu  não  fiz  lá

nenhuma intervenção na CIRA porque ó Ze, já fizemos várias intervenções tu e eu na

CIRA sobre a falta de transparência da AdRA e eu quando tu lá intervieste, e peço

desculpa Sr. presidente por dizer isto, eu pensava que o que tu ias pedir não eram os

documentos que levaram à criação da AdRA, é informações posteriores à criação da

AdRA e ao seu funcionamento, porque isso é que nós precisamos de saber. Há um

conjunto de relatórios que eles publicam mas depois a informação que nós temos por

município tiramos por interpolação, não há uma informação direta por município e eu

julgava que era isso que tu pretendias e eu percebi que te exprimiste-te mal mas afinal

não eu é que percebi mal porque tu exprimiste aquilo que querias dizer. Mas quero-te

dizer que acredito que esses documentos estejam na posse do município porque se o

município assinou um contrato sem isso, eu não me quero acreditar nisto.-----------------

------ Em relação às contas, às análises que tu fizeste em relação às disponibilidades e

isso eu só fiz uma intervenção com base na informação do Sr. Presidente. Sobre as

disponibilidades há um momento aí num ponto dos nossos que é a análise do relatório
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do revisor oficial de contas e poderemos falar depois sobre isso mas eu só me referi à

intervenção do Sr. Presidente onde disse numa assembleia municipal que, corrigindo

aqui pela informação que me deu o António Martins, que iriamos terminar o próximo

ano com um endividamento líquido de cerca de 3 milhões e meio de euros, foi ele que

o disse, não fui eu. 

------ Paulo Jorge de Almeida Pereira – CDS; ----------------------------------------------------

------ Eu cada vez que pego no documento viro duas ou três folhas e surge um anova

questão, não o vou largar porque é interesse nosso e é interesse dos aguedenses e é

a nossa função e é para isso que aqui estamos, que esmeoçássemos o documento,

pena é se não o fizerem.----------------------------------------------------------------------------------

------ Aqui na rubrica de Plano de Mobilidade Urbana Sustentável, rubrica 04.001.009

mais um adotação orçamental para software 100 mil euros no ano de 2017 e mais 100

mil euros no ano de 2018. Eu recordo que também no ano passado algo parecido com

isso, tínhamos um programa de gestão de estacionamento que custava na ordem dos

200 mil euros, não sei se isso incluía criar os lugares ou não e ter lá o sujeito para nos

ir levar o carro ao lugar, deixo aqui a questão se ainda é esse projeto fantástico que

relembro não trará decerto mais lugares ou se terá uma ou outra melhor explicação.----

------ José Carlos Raposo Marques Vidal – PS; --------------------------------------------------

------ Para que fique aqui claro, o requerimento que foi entregue na AdRA é somente

este, pedir todos os estudos da DELOIT que levaram aquele relatório final que levaram

a Camara a assinar o documento. O que nos foi entregue às Câmaras depois lá foi

esclareciso,  o Eng.  Ribau disse que nós já  tínhamos,  nós não temos,  eu andei  a

procura com os meus colegas do PS. O que lá tem é o relatório final que deu origem à

distribuição.  O que nós queremos é os  tais  estudo dos tais  kms lineares,  da tais

existência que eles se recusam a apresentar, os estudos todos da DELOIT que deu

origem aquele relatório grandalhão que a Câmara assinou. Não deram, já passou um

mês e o prazo eram 10 dias, não deram, tornaram a não dar.  O Sr.Presidente da

Câmara já o pediu em várias reuniões da CIRA, não deram. Se é assim tão simples

por que é que não dão? -----------------------------------------------------------------------------------

------ Jorge Henriques Fernandes de Almeida – PS – Vereador; ---------------------------

------ Nós estávamos penso eu a discutir o orçamento e ficámos aqui a perceber que

efetivamente  o  orçamento  está  empolado,  foi  o  que  eu  disse,  fruto  de  algumas

necessidades mas eu queria aqui chamar a atenção para todos vocês. Um concurso
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público  demora  no  mínimo  meio  ano,  as  questões  de  obras  eleitoralistas  estão

praticamente  todas resolvidas,  ou estão em concurso ou estão muito próximas de

entrar,  não  têm  de  ser  necessariamente  obras  a  serem  executadas  com  alguma

rapidez porque efetivamente isto acontece. Portanto o empolamento que não haja aqui

grandes questões, tem sobretudo a ver com uma atitude responsável.  Estamos no

inicio de um programa, o Portugal  2020 em que as oportunidades vão surgindo e

surgem às vezes todas as semanas e naturalmente que este documento habilita-nos a

perspetivarmos esse futuro e a prepararmos um caminho para um futuro executivo

seja ele quem for. Assumidamente este orçamento está empolado, não é defeito, aliás

não vejo nenhuma Câmara neste país a não o fazer desta maneira. No fundo eu diria

que é uma fatalidade, são as regras do jogo.--------------------------------------------------------

------ Esta questão da falta de transparência Paulo, eu não gostaria que a colocasse

desta forma. Os Outros toda a gente sabe que são questões que aparecem aí dentro

das codificações próprias das questões.  Sempre que estiver duvidas e em vez de

estar a ler o documento aqui e aparecer-lhe mais uma coisa, veja com atenção, podia

eventualmente ter feito alguma questão relativamente ao Outros e nós naturalmente

que  lhe  teríamos  dado  todas  a  informações.  Podia  ter  pedido  pelos  canais  que

conhece  e  naturalmente  as  responsáveis  pela  contabilidade  da  Câmara  que

processaram este documento lhe dariam conta do que é que em cada rubrica o Outros

quer dizer. Aparece aí como outros porque efetivamente não há alternativa em termos

de codificações analíticas da contabilidade. Não se trata nada mais do que isso e isto

é uma verdade desde há muitos anos e já podíamos ser mais criativos e não estarmos

sempre com estas questões.-----------------------------------------------------------------------------

------  Relativamente  ao  endividamento  que  sobrará  no  final  do  mandato,  neste

momento não passa de futurologia e embora o Plano e as opções do plano não passa

de um documento provisional, naturalmente que também não conseguirei fazer essa

futurologia toda, se o Sr. Presidente disse que são 3 milhões e meio disse, terá as

suas fontes e no futuro só por coincidência serão. ------------------------------------------------

------  Há aqui  um conjunto de questões muito particulares que depois  peço ao Dr.

Edson para explicar.----------------------------------------------------------------------------------------

------ Relativamente à questão da AdRA que voltou aqui e sinceramente Eng. Hilário,

eu perguntava-lhe e é uma curiosidade pessoal, se acredita em todos os números que

disse?  Estão provados,  acredita  completamente.  Pronto,  eu  não acredito  por  uma
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razão muito simples,  primeiro a AdRA não fez 5 milhões de euros de obra,  neste

momento estará com cerca de 12 milhões no nosso concelho. Outra questão o senhor

esqueceu-se  de  falar  em  regulamentos  tarifários  regulados  pelo  ERSA  e  são

importantes. Há aqui questões que são importantes porque agente diz pagávamos X e

agora tal e o diferencial é este. As obrigações e aquilo que nos leva a isto fica pelo

caminho.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------  Nesta  questão  do  incumprimento  das  obras  que  estavam  planeadas  e

calendarizadas nomeadamente nos contratos de parcerias e no contrato de gestão da

AdRA, que são importantes e relevantes e que toda a gente percebeu que houve um

atraso numa fase dramática que teve a ver exatamente com a Ministra Cristas, que

disse-nos o administrador da AdRA que ainda é o mesmo, o Eng. Fernando Tomás, “é

pá eu consigo ir falar com ela ao fim de ano e meio a primeira vez e até aí esto teve

tudo parado e vocês sabem que isto foi verdade.---------------------------------------------------

------  A AdRA na altura e a constituição da AdRA pareceu-nos uma ótima ideia, na

altura  pareceu-nos  a  melhor  ideia,  naturalmente  que  estamos  descontentes,  pelo

incumprimento face ao que está contratualizado e depois há a questão da estrutura

acionista que também por aí nos sentimos lesados. Foi aqui dito e contamos com

todos porque este assunto terá que cá vir fatalmente, terá de vir a esta assembleia e a

todas as assembleias dos concelhos constituintes da AdRA e vamos tentar colocar

esta coisa nos eixos porque efetivamente falhou aqui muito durante este processo. E a

tal ideia que nos pareceu a melhor e eu continuo a dizer que é um ótima ideia, porque

esta  questão é  fácil  de  percebermos,  se  nós tivermos  aqui  uma parceria  pública-

pública como é o caso num ramo de negócio que afinal todos os municípios têm por

igual com o mesmo tipo de necessidades este aumento d escala numa coisa que é

pública-pública teríamos todos a ganhar com isto, até se houvesse algum rendimento

aqui a ganhar ficaria com toda a certeza nos ramos do estado. Neste momento não

ganhamos  por  um conjunto  de  questões  nomeadamente  por  esse  atraso  que  me

pareceu na altura fatal. Tínhamos um quadro comunitário a correr, o QREN, aquilo que

estava perspetivado para a primeira fase foi afinal o que nós conseguimos fazer na

ultima e tudo fruto do atraso. ----------------------------------------------------------------------------

------ Dá-me ideia que os números que atribuiu, as contas da DELOIT deve ter sido o

Eng. Hilário que as fez. Imagino eu, se acredita neles todos. -----------------------------------

------ Edson Carlos Viegas Santos – PS – Vereador; -------------------------------------------
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------ É só uma questão também já foi muita coisa dita, parece-me que esta questão da

AdRA veio para desviar  alguma atenção deste orçamento.  Porque estamos aqui a

discutir o Orçamento e Plano, o Paulo esteve bem e fazes boas intervenções e hoje

fizeste 2 boas intervenções mas de facto quando se traz este assunto da AdRA para

aqui hoje, eu acho que sim, até devia ter uma assembleia extraordinária só para se

discutir este assunto. Convém ao PSD desviar a atenção deste orçamento e Plano

porque convém desviar a atenção da linha de investimentos que esta Câmara tem

tido. Estamos a falar no investimento da educação, que toda a gente pode ver através

do orçamento que quase duplica, estamos a falar da despesa e do investimento que

vai ser feito no desporto, estamos a falar da despesa e do investimento que vai ser

feito na área do Jorge, que é a área das pavimentações, estamos a falar na verba que

damos às juntas de freguesia que é superior, o dobro, à verba que vem do governo,

estamos a falar dum orçamento que tem vindo na linha do que temos vindo a fazer. É

um orçamento que finaliza um ciclo mas que começa outro para quem vier. Finaliza

muitas das obras que estavam começadas, deixa dinheiro e quando o Sr, Hilário quer

deixar aqui… e fala nas contas do Sr. presidente que deixa 3 ou 2 milhões, o que eu

lhe posso garantir é que a Câmara estará sempre muito melhor do que o que estava

daqui à onze anos atrás. Disso não vai haver duvida nenhuma, não vai e não quero

também que não haja dúvidas nenhumas nas contas dos Outros. O que me diz pelo

menos a contabilidade é que na parte técnica não é possível desdobrar mais estas

contas, porque senão eu vou-lhe dar um exemplo, tenho aqui uma conta que tem 44

rubricas e essas vocês podem ver na prestação de contas que vão lá estar  todas

descriminadas. No Orçamento e Plano é uma coisa, é um documento, e este obriga a

uma determinada classificação. Na prestação de contas, vocês pegam nos outros e

está lá tudo descriminado. Eu tenhoa uqi uma da rubricas que são dois milhões e tal

que  são  44  sub-rubricas.  Ora  isso  não  se  pode  colocar  nestes  documentos,  a

diferença entre orçamento e a forma como nós apresentamos as contas e aquelas que

nos eram apresentadas antigamente que não havia contabilidade analítica portanto

ficávamos sempre na dúvida como para que eram os outros.-----------------------------------

------ Respondendo também ao Paulo, o Driving Range não será superior a 200 mil

euros. Quando falas em relação a bens e prestação de serviços, é assim as leis vão

mudando e as coisas vão-se alterando e nós temos de nos adaptar. Nas rubricas e

agora cada vez mais é preciso distinguir serviços e bens e quando se faz um trabalho
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ou se pede um serviço qualquer, uma pequena obra, há a parte de serviços e a parte

de bens e portanto para classificação tem de ser feita assim, isto no final na prestação

de contas vai-nos dar elementos totalmente diferentes e mais transparentes e mais

objetivos. Daí que parece muito confuso e não há confusão nenhuma. Vocês querem

baralhar e parece confuso mas não há confusão nenhuma.-------------------------------------

------ É lógico que o orçamento está em 49 milhões mas também é lógico que este

orçamento este ano feche em cinquenta e tal e também é lógico e objetivo que vocês,

assembleia, fizeram revisões orçamentais em cima de revisões orçamentais e sabem

quais foram as obras que lá foram? O orçamento do ano passado começou mais baixo

a este que eu estou a apresentar e neste momento está mais alto que este que está

agora a ser posto a aprovação. Isto quer dizer que todas as obras que vieram cá, e

este orçamento está de facto gordo para permitir  as candidaturas. Eu estou a falar

aqui de 3 ou 4 obras que estiveram na causa deste orçamento, estamos a falar do

Hospital, veio cá para aumentar, a OPA Florestal veio cá, são situações que vão sendo

adaptadas e o orçamento não +e um documento fixo, é um documento que se vai

adaptando,  por  isso  é  que  há  alterações  e  há  revisões.  Portanto  estamos  todos

sempre na altura de fazer uma alteração ou revisão. Em relação aquilo que o Hilário

disse, que no ano passado fizemos aquela jogada, ó Hilario não temos de jogar com o

que os outros também fazem. Nós sabemos que há aí municípios que têm pagamento

a pronto, ora isso é dificílimo, tenho algumas duvidas que consigam fazer pagamentos

em dois dias- eu sei que quando na Câmara vem uma fatura, algum técnico te de

verificar se a matéria foi feita, se a obra foi feita, alguém tem de dar autorização de

pagamento, isso demora sempre à volta de 5,6,15 dias no mínimo. Pagar a 2 dias só

se de alguma forma vem a fatura, encosta, e quando for para pagar, lança-se tudo

duma vez e paga-se. Isto faz a diferença nos índices e nos rácios, que há concelhos

que pagam a 2 dias e a Câmara de Águeda paga a 30 ou a 40, estou eu a dizer-te.

Revisões orçamentais no final de ano muitos municípios fazem porque estes rácios

depois contam. Portanto se nós podemos utilizar esta ferramenta em prol e bem de

todos, porque é os rácios que depois também contam para outras situações, porque é

que não devemos fazê-lo? Acho que não vejo mal nenhum nisso.-----------------------------

------ É um orçamento que continua na linha do que tem sido feito, é um orçamento

que não vai deixar a Câmara endividada e é um orçamento que vai de encontra aquilo

que as populações também querem e nas linhas orientadoras que o Sr. Presidente e
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nós  temos  dado  sempre.  Aposta  no  desporto,  na  saúde,  na  educação,  no

investimento,  na  administração,  porque  esses  8  milhões que estás  a  falar  são os

computadores para as escolas,  para as juntas,  paar  aa própria  Câmara que é os

servidores. É uma Camara que não é por acaso que ganha os prémios que ganha na

área administrativa.-----------------------------------------------------------------------------------------

------  É  um  orçamento  que  não  vale  apena  estar  a  desviar  as  atenções,  é  um

orçamento, vamos continuar a trabalhar e vamos procurar cumpri-lo o máximo que

puder. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Hilário Manuel Ferreira do Santos – PSD; --------------------------------------------------

------ Em relação ao que disse o Sr. Vereador Edson, o ano passado quando se fez

essa revisão não tem a ver com isso, penso que se recordará com certeza, penso que

se passou de 52 para 39 milhões de euros porque a Câmara não poderá estar 2 anos

consecutivos sem atingir 80% da receita realizada e por isso veio fazer uma alteração

orçamental para englobarmos isso, essa parte eu entendo e a minha questão não é

esta. A minha questão é, o orçamento até pode estar empolado, não é bom mas pode

estar, porque as técnicas para fazer orçamentos já evoluíram muito nos últimos anos.

Se  o  senhor  me  vier  falar  no  tempo  em  que  eu  também  estava  na  assembleia

municipal e estavam governos do PSD local, os orçamentos eram muito empolados,

eram outros momentos, hoje em dia existem outros instrumentos, para trabalharmos,

diferentes. O que eu disse é uma cosa diferente. O senhor diz assim, os Outros vão lá

estar mas eu não consigo de momento aqui pô-los” mas a questão aqui é esta, como é

que eu posso decidir num orçamento que prevê 23 milhões de investimento, despesas

de capital dos quais 8 milhões e meios são Outros, 35%. Eu digo e pergunto, que 8

milhões são estes, e o senhor não me sabe dizer que Outros são estes, estão lá 40

rubricas,  mas  eu não  sei  quais  são,  foi  esta  a  pergunta  que  eu  fiz  Sr.  Vereador.

Perguntei-lhe outra coisa como é que lá tem 8 milhões de receitas de Outros e eu

pergunto onde vamos buscar estes 8 milhões de receitas de Outros?------------------------

------ Quando o senhor fala de transparência e quando nós falamos de transparência,

nós damos exemplos eu não estou sempre a dar os mesmos exemplos porque basta

eu ir às assembleias anteriores. Os exemplos que nós damos é porque é que está

uma  rubrica  de  não  sei  quantos  milhões  de  euros  para  pavimento  e  não  define

exatamente os pavimentos que vão ser feitos, porque é que temos uma rubrica para

as freguesias e não define para que freguesias é que vai ser e quais são os valores?
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Isso é que é o sinónimo da transparência, não basta dizerem que tem contabilidade

analítica, porque quando eu estou a analisar um orçamento eu estou a analisar aquilo

que vai ser os nossos investimentos, as nossas obras. Eu não consigo avaliar se está

tudo em outros, aquilo que vamos fazer. Há situações que estão lá, foi o que nós lhe

perguntamos exatamente sobre isto. E depois fizemos outra pergunta que é, se temos

um orçamento de 52 milhões este ano qual é a percentagem de realização no que diz

respeito às despesas de capital este ano, e vocês responderam “não sabemos”. Nos

estamos em dezembro, como é que eu posso avaliar da execução de um ano para o

outro,  é  como o  senhor  perguntar-me a  mim “ouça  lá  a  empresa  onde  o  senhor

trabalha quanto é que vai faturar?” se for uma pessoa responsável pela empresa tem

de saber  mais  ou menos,  estamos a  vinte dias.  E é  o  que estamos a  pedir,  não

estamos a pedir que nos dê isso ao milímetro, claro por fazer e isso tudo. Agora, vocês

não nos dão esses dados como é que vocês querem que analisemos? Só por milagre.

------  Em relação ao Sr.  Vice-Presidente, é claro que eu acredito nos números que

disse, não fiz nenhum estudo da DELOITTE, nem sou defensor da DELOITTE e estou

absolutamente contra tudo o que se passou, eu defini-o há uns anos e continuo a

defini-lo.  Uma coisa que eu faço é, eu faço um exercício, que eu penso que é um

exercício que a Câmara devia de fazer, vou aos relatórios e vou tentar perceber que a

água não teria de subir, agora há uma coisa que acontece, a água teria de subir, não

tanto, porque como o senhor sabe com todos esses regulamentos e mais alguns, vai

aqui para o lado para o município de Anadia e pagam menos. Como o senhor sabe e

ainda  não  falei  aqui  nisto  hoje,  mas  na  altura  foi  perguntado  quanto  é  que  os

empresários iam pagar pelo preço da água, na altura o senhor presidente da Câmara

disse que não sabia e sabe que os empresários hoje pagam muito dinheiro. A água

para os empresários fica a mais do que o triplo, é um roubo que se passa sobre isto. É

preciso que a gente olhe para este negócio desta maneira, a água tem de subir mas

nós temos de ter formas de retornar o dinheiro a quem a paga, é isso que acontece. O

que é que nós fizemos, ao entregarmos o negócio entregámos o dinheiro para eles, o

dinheiro  fica  todo  lá.  Enquanto  se  nós  tivermos de  cobrar  mais  valor  aos  nossos

munícipes  provavelmente  teremos  mais  dinheiro  para  redistribuir,  para  fazermos

outras coisas, para mais bem-estar e um conjunto de outras coisas. É isto que eu vos

pus aqui, e quando eu vos falo nestes valores é uma conta muito simples Sr. Vice-

Presidente, nos relatórios da AdRA tem os consumos em m3 de saneamento e de
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água por concelho e tem depois os volumes totais consumidos e os faturados, valores

médios. Portanto a não ser que Águeda tenha um valor médio de água de 1,70 e o de

Aveiro 1,20, aí a conta vai dar errada mas como tarifário é todo igual, é uma questão

de  fazermos  as  contas.  Não  é  preciso  grandes  contas  sobre  isto  e  muito  menos

pertencer  à  DELOITTE.  É  claro  que  eu  acredito  nos números  que  disse.  Mas  se

estiverem errados não tem nenhum mal mas vocês aí estarão para os corrigir, façam

esse exercício que é a vossa função, a nossa não é essa.-------------------------------------- 

------ Paulo Jorge de Almeida Pereira – CDS; ----------------------------------------------------

------ O Sr. Edson Santos diz e muito bem que aqui eu não consigo ver o que são estes

Outros mas que quando chegar o relatório de contas que eu consigo perceber o que é

que são todos esses, Outros. Acredito. Mas eu estou aqui a votar o orçamento e não a

votar  o  relatório  de contas.  Para  o relatório  de contas  cá haveremos d vir  noutro

momento.  Dizer  também  e  felicitar  o  executivo  por  isso,  que  recebemos  a

documentação e eu gosto de ser claro naquilo eu digo, com bastante antecedência e

portanto  também poderia  ter  questionado o  executivo  acerca de algum ponto  que

pudesse-me suscitar dúvidas mas convenhamos, eles eram tantos que eu ia pedir ora

mandei-me lá o descritivo deles todos. Mas também tenho de vos dizer, nós somos

uma Câmara que a modernização é a palavra de ordem, estamos no topo, é prémio

atrás de prémio mas depois não conseguimos exportar um orçamento para uma folha

de excel, não conseguimos alterar o formato do PDF que vem com as informações do

Sr. Presidente da Câmara, desde sempre ainda eu não era deputado municipal já eu

ouvia as queixas desta assembleia acerca do problema, não sei. -----------------------------

------ Sobre o sistema de contabilidade não permitir ou porque o sistema não permite

ou porque as regras assim não o permitem abrir novas rubricas, eu aí não é de todo a

minha área e portanto não irei tecer grandes considerações, mas é uma pena que

algumas coisas não sejam mais práticas e depois tenho de vos dizer, se nós somos

tão modernos, se nós investimos tanto em sistemas de informação, desculpem lá mas

está na altura do executivo vir preparado com equipamento que vos permita responder

na hora.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ A minha função enquanto deputado e fui eleito deputado para vigiar o trabalho

deste executivo, é aminha função enquanto deputado, se eu quisesse executar tinha-

me  candidatado  a  vereador.  Não  foi  o  caso,  candidatei-me  a  membro  desta

assembleia e portanto é para isso que me pagam como aos vereadores que estão em

Ata da 5ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 7/ dezembro/2016 – Parte 1



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

funções  é  para  isso  que  lhes  pagam,  é  para  executar.  Portanto  é  isso  que  eu

continuarei a vir aqui fazer, nem que seja a única pessoa na sala a querer discutir o

plano de atividades e orçamento.-----------------------------------------------------------------------

------  E  para  terminar,  iria  pedir  já  que  o  Sr.  Vice-Presidente  reconheceu  e  o  Sr.

Vereador, que há um empolamento neste orçamento, já que isso é claro e já que foi

dito e é verdade, nós podemos vir cá fazer revisões orçamentais quer para cima quer

para baixo, eu não vejo razão para haver um empolamento agora. Portanto se não for

suficiente eu venho cá posteriormente aprovar um aumento do orçamento, mas já que

há um empolamento eu gostaria de saber de quanto é esse empolamento.----------------

------ Edson Carlos Viegas Santos – PS – Vereador; -------------------------------------------

------ Eu não sei se percebi agora em relação ao empolamento. É lógico que eu não

acho que isto esteja empolado, porque se há 100% de receita garanto que lhe faço

100% deste orçamento. Se estamos a falar então tecnicamente é “não está empolado”

porque se estivesse empolado era sinal de que a receita não cobria a despesa ou

vice-versa. Estamos aqui todos de acordo se vier esta receita toda aí eu faço este

orçamento todo. Isto é uma expectativa. Em relação À execução o Sr. Vice-Presidente

disse que não sabia e porque também nós não sabemos neste momento. A 30 de

novembro teríamos uma execução baixa, 30% ou uma coisa desse género. Mas neste

momento estão em pagamento mais de 2 milhões de euros, portanto eu não sei qual é

o efeito que isso vai ter na execução. Portanto estar-lhe a dar números para que na

próxima assembleia o senhor vir cá dizer que o Sr. Vice-Presidente disse que era X e

afinal é X mais um bocadinho e isso é mentira, de facto nós preferimos dizer as coisas,

que não temos aqui os números e aí tudo bem.-----------------------------------------------------

------ Em relação aos Outros, eu vou-lhe dar Outros exemplos que é por exemplo 02,

01,  21,  99,  Outros,  928 mil  euros,  temos lá 44 sub-rúbricas.  Que podem ser elas

Socializar+, O Palno da Mobilidade, aquisição de bens, vários bens… despesas de

capital, Outros, 2 milhões e 500 mil, da receita, o que é que temos aqui… valor do

canal, sabe que nós para receber este dinheiro tivemos que nos candidatar e para nos

candidatar tivemos de ter  projeto,  para ter  projeto precisamos de ter  dinheiro para

comprar  a  obra  senão  não  vinha  este  dinheiro.  A ponte  de  Óis,  também  vai  ser

financiada, porquê? Porque fizemos o projeto, arranjamos dinheiro para fazer a obra e

graças a isso vamos receber dinheiro. O elevador que se está a fazer no âmbito das

acessibilidades, ai está foi preciso fazer o projeto ter dinheiro para o pagar, ter dinheiro
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para depois pagar a obra e depois candidatá-la e agora veio o dinheiro e está aqui.

Requalificação urbana também está aqui,  também foi  preciso gastar o dinheiro,  foi

preciso ter  dinheiro para fazer a obra e só depois  é que pode vir  o dinheiro.  São

exemplo, se quiserem mais é pegarmos amanhã, se tivesse sido ontem, hoje já não

estávamos aqui com esta conversa.--------------------------------------------------------------------

------  Se eu tivesse cá tudo, tinha de vir  com o servidor atrás de mim, nós esmos

tecnicamente evoluídos mas nem tanto, temos muitos prémios não tão na área da

modernização mas havemos de lá chegar. ----------------------------------------------------------

------ 4 milhões, despesas de capital, o que é que tem aqui, o centro de BTT, o Centro

de Artes, só no centro de artes estão previstos quase 3 milhões, portanto estes Outros

rapidamente se tornam em obras, em coisas que as pessoas veem e só não vê quem

não  quer.  Se  nós  quisermos  e  se  tivermos  todos  a  trabalhar  para  o  bem  e  não

estarmos qui com… Perguntem. É uma coisa simples, como perguntaram e tava a sair

a resposta agora a primeira vez que tu intervieste Hilário não foi uma pergunta porque

se fosse pergunta eu tinha apontado aqui.-----------------------------------------------------------

------ Acabei de explicar agora que neste plano e neste documento não está, mas se

pegares no plano está lá discriminado. É uma questão de pegar nestes Outros e ir ao

plano, somar o que lá está e vai dar estes Outros, eles não estão escondidos, é uma

questão contabilística.--------------------------------------------------------------------------------------

------ Paulo Jorge de Almeida Pereira – CDS; ----------------------------------------------------

------ Só para que não fique a ideia de pequenez e de querer estarmos aqui a ser

exagerados aquilo  que eu pretendo e aquilo  que eu penso que o Hilário  também

pretende é que nós consigamos fazer um exercício similar ao seguinte, se eu chegar

aqui ao ponto 04.001 – Plano de Mobilidade Urbana Sustentável – requalificação da

Rua Infantaria, Rua do Outeiro… diz aqui quais são as ruas e diz qual é o valor, se eu

chegar aqui já mais à frente que nem sei exatamente agora qual ela é, relativamente

às pavimentações,  diz  repavimentações  de ruas no  concelho.  Podia  aqui  também

dizer quais eram as ruas que iriam ser repavimentadas, é isto e somente isto que nós

gostaríamos  que  acontecesse  e  que  evitaria  todas  estas  questões  e  todas  estas

dúvidas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara – PJ da União das Freguesias de

Águeda e Borralha; ---------------------------------------------------------------------------------------
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------ Está difícil.  Do que eu percebi e do que eu sei,  um plano e orçamento é um

documento previsional, pode como é óbvio ser muito empolado, pouco empolado ou ir

ao encontro da realidade. Do que eu percebi da explicação que o Dr. Edson deu, é

que, tendo em conta que estamos a entrar num novo quadro comunitário, no 2020, há

um grande número de projetos que foram alavancados. Bom, eu também acho, eu

acho pessoalmente que está empolado, mas não tem mal, só por uma razão, porque a

Câmara Municipal ao longo destes anos tem-nos demonstrado que tem conseguido ir

buscar muito dinheiro, de facto, às candidaturas europeias e, portanto, se o plano é

previsional, se se prevê ir buscar “isto, aquilo e acoloutro”, se é previsional eu tanto

posso ir buscar cinquenta milhões como trinta, como dez, certo? Agora, aquilo que eu

percebi que é o importante é que há um grande número de obras, da regeneração

urbana, a questão do centro de artes, que eu nem gosto muito dele, acho que é muito

dinheiro, mas que, de facto, tem muito milhão de euros, mas que se prevê que se vá

buscar muito dinheiro, portanto se as obras não estiverem cabimentadas dificilmente

se pode ir  buscar  e,  portanto,  a minha expectativa é que no final  do ano a gente

verifique que o índice de obra feita é elevado e que, portanto, a maioria desta receita

prevista de facto se vá buscar. Mas os orçamentos têm sempre este problema. Bom,

se a gente mete pouco dinheiro é pouco ambicioso, se a gente mete muito dinheiro

tem ambição a mais. Aquilo que me dá alguma segurança aqui, achando eu que, de

facto, está um pouco empolado, o que me dá alguma segurança é que ao longo dos

anos o executivo tem ido buscar muito dinheiro e, portanto, a minha previsão também

é que consiga ir buscar muito dinheiro e que aquela obra que está ali anunciada seja

feita. O que é que pode acontecer? Pode acontecer que muita desta obra candidatada

não seja aceite e que, portanto, o índice de execução seja mais baixo e esse é o único

risco que se corre. Aquilo que eu acho que foi dado de garantia por este executivo ao

longo  dos  anos  é  que  tem  um  índice  muito  elevado,  ou  seja  tem  uma  grande

capacidade  de  ir  buscar  fundos  europeus  e  isso  para  mim  parece-me  muito

interessante, porque isso depois é repercutido em obra ao longo de todo o concelho.

Já agora  para  ser  um bocadinho  mauzinho,  também para  não  ser  só  defender  o

executivo, num orçamento de cinquenta milhões, mais cinquenta mil ou sessenta mil

euritos dava jeito para a Junta de Águeda e Borralha e, portanto, era só aumentar aí a

percentagem para deixar para as outras também, elas também não se importavam

muito  e  prontos,  desse  empolamento  todo,  se  um  bocadinho  viesse  para  nós
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ficávamos todos satisfeitos e acho que está na altura de a gente votar o documento e

porque a noite está a ser agradável e a gente vota o documento e toca a andar. ---------

------ O assunto foi colocado à votação, obtendo-se o seguinte resultado: aprovado por

maioria com três votos contra e quatro abstenções.-----------------------------------------------

------ Entretanto deu entrada na reunião o Sr. Presidente da Câmara Municipal.-----------

------ Ponto 3.3. Eleição de dois representantes da Assembleia Municipal na CPCJ

de Águeda; --------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Resultou de uma solicitação do Presidente da Comissão de Proteção de Crianças

e Jovens (CPCJ) efetuada no dia 31 de outubro através de correio eletrónico para que

a  Assembleia  Municipal  indicasse  dois  novos  representantes  na  CPCJ  dada  “a

manifesta  indisponibilidade  demonstrada  pelas  cessantes  representantes  D.  Elisa

Almeida e Ana Patrícia Sanches, mais se solicita que se enderece à D. Elisa Almeida e

à Dra. Ana Patrícia Sanches os mais sinceros agradecimentos pelo elevado empenho

e brio profissional com que realizaram as suas funções nesta Comissão de Proteção

de  Crianças  e  Jovens  de  Águeda”.  O  Sr.  Presidente  da  Assembleia  Municipal

questionou os respetivos  partidos  sobre  as  suas propostas  e  nesse seguimento  o

Deputado José Vidal pediu para usar da palavra:--------------------------------------------------

------ José Carlos Raposo Marques Vidal – PS; --------------------------------------------------

------ Sr. Presidente, na substituição havia um acordo informal entre o PS e o CDS,

tanto o CDS como o PSD não pretendem indicar nenhum nome, pelo que o Partido

Socialista vai indicar o meu nome José Vidal e o do Jorge Melo. Esta substituição é

temporária,  é  até  outubro,  é  enquanto  durar  e,  visto  que  não  pretendem  indicar

nenhum nome, nós indicamos os dois nomes. Pode ser votado, não sei como é que

pode ser, uma lista ou como quiserem. ---------------------------------------------------------------

------ De seguida o Sr. Presidente sugeriu que a votação se efetuasse chamando os

elementos da Assembleia um a um e que, por razões práticas, se atribuíssem letras a

cada um dos nomes, a letra A para José Vidal e a letra B para Jorge Melo e que, no

boletim de voto, à frente de cada letra se colocasse, de acordo com o sentido de voto,

sim, não ou deixasse em branco para os votos brancos.-----------------------------------------

------ Foi feita a eleição nominalmente e teve o seguinte resultado: para a letra A, José

Vidal, dezanove votos a favor, cinco votos em branco e um voto contra. Para a letra B,

Jorge Melo, dezanove votos a favor e seis votos em branco. Existindo dois boletins
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completamente  em  branco,  o  Sr.  Presidente  da  Assembleia  considerou-os  nulos.

Foram assim aprovados os dois representantes. --------------------------------------------------

------ Após a votação, o Presidente da Assembleia, face à longa ordem de trabalhos da

reunião, colocou à consideração dos presentes continuar a sessão por mais algum

tempo ou terminar neste ponto. Acordou-se terminar a primeira parte da Assembleia e

continuar num dos seguintes dias, segunda-feira ou sexta-feira.-------------------------------

------ De seguida interveio Vasco Oliveira - Presidente da União de Freguesias de

Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão:----------------------------------------

------ Sr. Presidente era só para informar que na sexta-feira vai haver uma assembleia

geral no Centro Social, onde vão ser realizadas eleições e como é aqui muito próximo

eu julgo que não é conveniente que façamos a Assembleia Municipal.-----------------------

Posto isto ficou decidido que a continuação da sessão se realizaria na segunda-feira,

dia doze às vinte e uma horas no mesmo local.-----------------------------------------------------

------  O  Presidente  da  Assembleia  Municipal  deu  assim  por  encerrada  a  primeira

sessão da quinta reunião da Assembleia Municipal de dois mil e dezasseis.---------------

 ------ E nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal deu por

encerrados os trabalhos desta sessão, da qual, para constar, se lavrou a presente Ata,

que tem como suporte,  gravação áudio  e  vídeo  digital  de  tudo  o  que ocorreu  na

Sessão e que vai ser assinada pelo Presidente e pela Primeira Secretária da Mesa. ---

O Presidente da Mesa:

A Primeira Secretária:
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