
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

 ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA

DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

------ Aos dezassete dias do mês de fevereiro, do ano de dois mil e dezassete, pelas

vinte e uma horas, nas instalações da  Associação Recreativa e Cultural de Óis de

Ribeira  (ARCOR),  teve lugar  a  1ª  Sessão  Ordinária  da  Assembleia  Municipal  de

Águeda do ano de 2017, com a seguinte Ordem de Trabalhos: -----------------------------

------ 1 – Análise e Votação de Atas: --------------------------------------------------------------

------ 1.1 Ata da 3ª Sessão Extraordinária, de 31 de outubro de 2016; ----------------

------ 1.2 Ata da 5ª Sessão Ordinária, de 7 e 12 de dezembro de 2016 (1ª e 2ª

parte). -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

------  3.1  Tomada  de  conhecimento  da  proposta  da  Câmara  Municipal  para

denúncia do protocolo n.º 1/2013 – Cedência de exploração/gestão do Parque

do Souto Rio e Parque Aventura; -----------------------------------------------------------------

------ 3.2 Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal para alteração do

Preço de venda de lotes do Parque Empresarial do Casarão durante o ano 2017;

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

------  3.3 Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal  para venda de

terrenos correspondentes aos futuros lotes 78 a 85 à empresa Ciclo-Frapil  -

Indústrias Metalúrgicas S.A.; -----------------------------------------------------------------------

------ 3.4 Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal para abertura de

procedimento CPP – Concessão de Exploração e Gestão do Parque Aventura

do Souto Rio; --------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.5 Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal para isenção de

pagamento  de  informação  relativa  à  capacidade  construtiva,  bem  como  da

emissão da respetiva certidão; --------------------------------------------------------------------

------ 3.6 Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal para documento

de  entendimento  e  parceria  entre  a  Comissão  Vitivinícola  da  Região  da

Bairrada, a Rota da Bairrada e os 8 Municípios associados; ----------------------------

Ata da 1ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 17/fevereiro/2017

1



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

------ 3.7 Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal para Programa de

Desenvolvimento Rural – operação 2.10.16 – Renovação das Aldeias; -------------

------ 3.8 Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal para atribuição de

Apoios financeiros às seguintes Juntas de Freguesia: -----------------------------------

------ 3.8.1 União de Freguesias de Águeda e Borralha; -----------------------------------

------ 3.8.2 União de Freguesias de Barrô e Aguada de Baixo; ---------------------------

------  3.8.3  Junta  de  Freguesia  de  Fermentelos;3.8.4  União  de  Freguesias  de

Préstimo e Macieira de Alcôba; --------------------------------------------------------------------

------  3.8.5  União  de  Freguesias  de  Recardães  e  Espinhel;3.8.6  União  de

Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira. ------------------------------------------------------

------ 3.9 Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal para celebração de

Contratos  Interadministrativos  com  a  União  de  Freguesias  de  Águeda  e

Borralha,  União  de  Freguesias  de  Belazaima,  Castanheira  e  Agadão,  e

Macinhata do Vouga; ----------------------------------------------------------------------------------

------ 3.10 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: --------------------------------------------------------------

------ 3.10.1 Aquisição de serviços de patrocínio jurídico, apoio e assessoria na

modalidade de contrato de avença; --------------------------------------------------------------

------  3.10.2  Contrato  Programa  n.º  6/2016  no  âmbito  da  organização  da  XI

Edição do Pateira CUP; -------------------------------------------------------------------------------

------ 3.10.3 Contrato Programa n.º 112/2016 no âmbito da organização da Final

da Taça de Portugal – prova de ciclismo; ------------------------------------------------------

------ 3.10.4 Comprovativos de despesa do atleta individual Diogo Miranda, fora

do prazo, referentes à época desportiva 2015/2016; ---------------------------------------

------ 3.10.5 Comprovativos de despesa da atleta individual Ana Marta da Silva

Abreu, fora do prazo, referentes à época desportiva 2015/2016; ----------------------

------ 3.10.6 Aquisição de Serviços para o Desenvolvimento do Plano Municipal

da  Cultura;  ----------------------------------------------------------------------------------------------

3.10.7 Aquisição de uma aplicação - Plataforma Digital do Associativismo; ------

------  3.10.8  Desenvolvimento  de  uma  aplicação  de  promoção  do  Museu

Etnográfico da Região do Vouga; -----------------------------------------------------------------
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------  3.10.9 Acompanhamento Psicológico e  Continuidade Psicoterapêutica a

Crianças das Escolas da União de Freguesias de Águeda e Borralha; --------------

------ 3.10.10 Produtos desinfestantes e estabilizadores da Qualidade de Água e

Análises  Microbiológicas  e  Físico-químicas  das  Piscinas  Municipais  de

Águeda; ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.10.11 Realização dos circuitos de transporte escolar; ---------------------------

------ 3.10.12 Aquisição de Livros, no ano 2016; ----------------------------------------------

------  3.10.13  Realização  de  trabalhos  de  acompanhamento  arqueológico,  no

âmbito da remoção de estruturas; ----------------------------------------------------------------

------  3.10.14 Aquisição de Unidades de Produção para Autoconsumo (UPAC)

para intervenções edifícios municipais; --------------------------------------------------------

------  3.10.15  Aquisição  de  Serviços  Homologação  de  Cartografia  à  Escala

1:2000 para a ampliação do Parque Empresarial do Casarão; --------------------------

------  3.10.16 Aquisição de Serviços de Revisão Legal de Contas ano 2017, e

acompanhamento da implementação do SNC-AP. ------------------------------------------

------  A  sessão  foi  presidida  pelo  Senhor  Presidente  da  Assembleia, Francisco

Manuel  Guedes  Vitorino,  que  iniciou  a  mesma salientando  a  retoma  da

descentralização das sessões ordinárias enquanto  iniciativa  que visa aproximar  a

Assembleia Municipal aos cidadãos, dar-lhes a possibilidade de colocar questões que

julguem pertinentes sobre a realidade local e, também, de alguma forma, incentivar e

mobilizar para a participação. Após saudar todos os cidadãos e cidadãs da União de

Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira e todos os presentes, agradeceu ao Senhor

Presidente da Junta de Freguesia, Mário Martins, a todo Executivo, à Assembleia de

freguesias e, particularmente, à direção da ARCOR, na pessoa do seu presidente,

pela abertura e disponibilidade para receber a sessão nas suas instalações que, por

questões de espaço,  se constataram mais adequadas já  após a convocatória  da

Assembleia  Municipal  e  ainda  pela  ajuda  e  colaboração  desta  e  da  Junta  na

instalação de todo o equipamento necessário à sua realização. Saudou, ainda, todos

membros da Assembleia Municipal, o executivo, todos aqueles que acompanhavam a

sessão através da Águeda TV e  a imprensa local  presente.  O  Sr.  Presidente da

Assembleia foi  secretariado pelas  Senhoras  Secretárias  Carla  Eliana da Costa

Tavares e Cristina Paula Fernandes da Cruz. --------------------------------------------------
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------ 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; ---------------------------------------------------

------ Carla Eliana da Costa Tavares – PS; ---------------------------------------------------------

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

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

------ Marlene Domingues Gaio – PSD; --------------------------------------------------------------

------ Paulo Sérgio Gomes Tomaz – PS; -------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

------ Francisco Manuel Camossa Abrunhosa Simões – CDU; --------------------------------

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

------ Brito António Rodrigues Salvador – PSD; ----------------------------------------------------

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

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

------ Maria Utilia Ferreira da Rocha Ferrão - PS; -------------------------------------------------

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

------ Marlene Sofia Esteves de Oliveira – PSD; ---------------------------------------------------

------ Compareceram igualmente à sessão os seguintes Presidentes de Junta de

Freguesia (PJF): -----------------------------------------------------------------------------------------

------ Albano Marques Abrantes - Aguada de Cima; ----------------------------------------------

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

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

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

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

------  Vasco  Miguel  Rodrigues  Oliveira  –  União  das  Freguesias  de  Belazaima  do

Chão, Castanheira do Vouga e Agadão; ------------------------------------------------------------
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------ Carlos Guilherme da Silva Nolasco – Fermentelos; ---------------------------------------

------ Armando Paulo de Almeida Galhano – Macinhata do Vouga; --------------------------

------ Pedro António Machado Vidal  - União das Freguesias Préstimo e Macieira de

Alcôba; -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Pedro Alexandre de Almeida Gomes  – União das Freguesias de Recardães e

Espinhel; -----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

------ Carlos Alberto Ferreira da Silva  – União das Freguesias de Trofa, Segadães e

Lamas do Vouga; ------------------------------------------------------------------------------------------

------ Carlos Alberto Pereira – Valongo do Vouga; ------------------------------------------------

------  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; ------------------------------

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

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

------ O Senhor Presidente da Junta de Macinhata do Vouga substituído por  Armando

Galhano,  Secretário  da  Junta,  e  o  Senhor  Presidente  da Junta  de  Freguesia  de

Valongo do Vouga substituído por Carlos Alberto Pereira, Secretário da Junta. ---------

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

------ Plano e Orçamento da Sessão da Associação de Municípios do Carvoeiro. --

------  Projetos de Resolução do Grupo Parlamentar de Os Verdes:  uma sobre a

garantia de uma escola inclusiva, através da promoção da língua gestual portuguesa

e,  portanto,  da  introdução  da  língua  gestual  portuguesa  nas  escolas;  outra  que

recomenda  ao  governo  a  urgência  no  desassoreamento  da  Ria  de  Aveiro;  e,

Ata da 1ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 17/fevereiro/2017

5



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

finalmente, um outro projeto de resolução sobre a garantia do direito à água e ao

saneamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Assembleia Municipal de Viseu, Moção que foi aprovada na sessão ordinária

do dia 19 de dezembro e que se intitula “Pela dignificação do Instituto Politécnico de

Viseu e outros”, designando-os por Universidades Politécnicas ou Universidades de

Estudos  Avançados,  e  que  apela  ao  Governo  que  conceda  abertura  legal  à

reivindicação do Concelho Coordenador  dos Institutos Superiores Politécnicos,  no

sentido de alterar a designação do Instituto Politécnico para Universidade Politécnica

ou Universidade de Ciências Aplicadas de modo a que estas instituições do ensino

superior, desde que possuidoras das condições previstas na Lei e acreditadas pela

Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, possam oferecer cursos de

doutoramento e outorgar o respetivo grau académico. ----------------------------------------

-------------------------------------- ORDEM DE TRABALHOS -------------------------------------

------ 1 – ANÁLISE E VOTAÇÃO DE ATAS: ------------------------------------------------------

------  Relativamente  ao  ponto  um,  a  discussão  e  aprovação  de  atas,  apesar  de

prevista a análise e votação de duas atas, a Ata da 3ª Sessão Extraordinária de 31

outubro e a Ata da 5ª Sessão Ordinária de 7 e 10 de dezembro de 2016, o presidente

da assembleia propôs colocar à consideração da assembleia apenas a primeira, visto

que na segunda, já após a emissão da convocatória,  foram detetadas falhas e a

necessidade de uma segunda revisão. Propondo a retirada do ponto relativo a esta

ata com o compromisso de a apresentar numa próxima sessão, indagou os presentes

acerca da ata da 3ª Sessão Extraordinária de 31 outubro de 2016,  tendo sido a

mesma considerada aprovada. ------------------------------------------------------------------------

------ 2 – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA -------------------------------------------

------  No  que  respeita  ao  ponto  dois,  ao  Período  de  Antes  da  Ordem do  Dia,  o

excelentíssimo  presidente  da  assembleia  informou  acerca  do  funcionamento  das

Assembleias Municipais que, de acordo com artigo 19º do Regimento, estão previstos

dois momentos para a intervenção do público, um na fase inicial e outro na final, com

duração máxima de quinze minutos, referindo que cada interveniente pode usar da

palavra por  um período não superior  a cinco minutos e de uma só vez e que a

nenhum cidadão é permitido sob qualquer  pretexto intrometer-se nas discussões,
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aplaudir  ou  reprovar  as  opiniões  emitidas,  as  votações  feitas  e  as  deliberações

tomadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------- INTERVENÇÃO DO PÚBLICO --------------------------------

------  Neste  ponto  foram feitas  as  seguintes  intervenções que  se transcrevem na

íntegra: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Lino Santos: ---------------------------------------------------------------------------------------

------  “Boa noite, Lino Santos, da Trofa. Senhor Presidente, Senhoras Secretárias,

Executivo e Membros desta Assembleia,  Comunicação Social,  Público,  quem nos

assiste  lá  em casa  através  da  Águeda  TV,  União  de  Freguesias  e  uma  palavra

especial para toda a população desta União de Freguesias. Ora bem, na semana

passada, quando dei uma olhadela pelos jornais, deparei-me com uma notícia que a

União de Freguesias da Trofa, Segadães e Lamas do Vouga tinha sido a única que

não tinha sido contemplada nos protocolos  que foram realizados com a câmara.

Bem, feito isto, agarrei, peguei no telefone e liguei a alguns membros do executivo a

pedir esclarecimentos do porquê de isto ter acontecido. Foi-me explicado que esses

protocolos não avançaram, apesar de existirem dois projetos, porque um dos projetos

teria a aquisição de um terreno e que esse terreno, essa aquisição, ainda não teria

sido concluída,  o que poderia prolongar no prazo a execução desse protocolo e,

assim,  poder  até  perder  o  direito  à  verba  desse  mesmo  protocolo.  Foi-me  dito

também pelo executivo que estabeleceram contactos com o executivo camarário e

que lhe foi garantido que esses protocolos não foram perdidos, que essa verba de

€51.000  (cinquenta  e  um  mil  euros)  não  tinha  sido  perdida  e  que  poderia  ser

aprovada  na próxima assembleia.  Esses  protocolos,  esses dois  projetos,  até  me

foram explicados o que é que eram. Um deles era a construção de um parque, daí

essa aquisição desse terreno, e outro um alcatroamento e a construção de um muro.

Bem, como pude constatar,  realmente,  essa verba não foi  perdida e realmente o

executivo trabalhou da melhor forma e garantiu que essa verba iria ser destinada à

União de Freguesias. Agora, de lamentar é existir realmente pessoas que em vez de

fazerem, por exemplo, o que eu fiz, tentarem-se esclarecer e tentarem perceber o

que é que se passa, virem para Facebook, para aquele plenariozinho azul, trabalhar

de uma forma muito má que visa única e exclusivamente, no meu entender, denegrir

o executivo que realmente acautelou que essa verba iria para União de Freguesias.
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Bem, era só de lembrar que é assim, o tempo que perdem a fazer uma publicação no

Facebook é o mesmo tempo que perdem a escrever um e-mail dirigido ao executivo

e ficarem esclarecidos para depois poder falar realmente com todo conhecimento de

causa.  É  assim,  eu  compreendo  realmente  que  muitas  das  vezes existe  alguma

ambição pessoal e é muito bom que nós nos revestamos da ambição mas antes de

nos revestirmos de qualquer tipo de ambição, acho que nos deveríamos revestir de

outra coisa primeiro que é carácter e dignidade. Obrigado.” ----------------------------------

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

Ribeira: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Senhor Presidente da Assembleia, Senhoras Secretárias, Senhor Presidente da

Câmara, Senhores Vereadores, estimado público, ouvintes através da Águeda TV,

funcionários  da  autarquia,  comunicação  social,  a  todos  muito  boa  noite.  Eu

começaria por dar as boas vindas a todos a esta União de Freguesias. Espero que se

sintam bem entre nós e nas proximidades das margens da Pateira de Óis da Ribeira.

Gostaria ainda de agradecer ao Senhor Presidente da Assembleia a oportunidade

que concede à população desta união de poder assistir a uma Assembleia Municipal

em Óis da Ribeira e mesmo poder participar na mesma colocando as questões que

mais  os  preocupam.  Uma  palavra  de  agradecimento  ao  Senhor  Presidente  da

ARCOR pela cedência desta sala para melhor podermos transmitir esta assembleia e

mais comodamente podermos assistir  e participar nela. Queria ainda agradecer à

Doutora Susana e às suas colaboradoras pelo serviço que prestaram e pelo aprazível

jantar que nos ofereceram. Continuando, queria também publicamente agradecer ao

Senhor Presidente da Câmara pelo apoio que tem prestado às Juntas, Uniões de

Freguesia  na  implementação  do  programa  SAMA  ao  nível  de  equipamento,

assistência técnica formação, melhoria de cobertura de rede e ainda outros apoios.

Sem estes apoios jamais a autarquia teria possibilidades de fornecer aos cidadãos

trabalho  de  qualidade.  Senhor  Presidente,  muito  obrigado  por  este  apoio.  Tenho

ainda algumas questões breves que gostaria de colocar. A falta de saneamento é um

drama que há muito deveria estar colmatado, bem sei que já não é da competência

da  câmara.  Em  tempos,  quando  os  serviços  pertenciam  à  Câmara,  apoiei  a

estratégia  de  primeiro  infraestruturas  depois  pavimentação  ou  repavimentação

porque  era  possível  programar  um  trabalho  e  outro.  Hoje  sem  programa  de
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intervenção, sem datas, sem locais, penso que também seria importante alterar esta

estratégia para que os arruamentos que ainda se encontram possam finalmente ser

pavimentados e os habitantes desses arruamentos possam chegar às suas casas

sem calcar pó ou lama.  Todos pagamos os nossos impostos devidos, cumprindo os

nossos  deveres,  mas  entendemos  também  que  devemos  reclamar  os  nossos

direitos.  Uma outra questão prende-se com pequenos alargamentos nas vias que

vamos  fazendo,  alguns  até  nada  fáceis,  mas  nem  por  isso  menos  importantes.

Gostaríamos que os mesmos não ficassem no esquecimento e fossem tratados de

forma adequada até para ser exemplo para outras ações. Para terminar, quero ainda

denunciar e evidenciar uma outra situação grave que, na minha opinião e análise,

tem uma solução possível  e estou falar  sobre o  assunto  de águas fluviais,  mais

propriamente em Óis da Ribeira. Existem vários pontos de águas da via pública que

são  encaminhados  para  terrenos  agrícolas,  quintais,  moradias  e  outras

infraestruturas  existentes,  provocando  arrastamentos,  alagamentos,  destruindo

totalmente as culturas existentes da época ou atrasando outras sementeiras também

de outras épocas.  Estas situações não podem, não devem acontecer,  devem ser

solucionadas com a máxima urgência. Para terminar, estamos ainda em princípio do

ano,  mas  se  for  possível  adiantar  alguma  informação  sobre  a  requalificação  do

parque infantil  ou mesmo do hangar  de canoagem ou do parque das caravanas,

muito agradecíamos. Muito boa noite, muito obrigado.” ----------------------------------------

------ Carla Eliana da Costa Tavares - Primeira Secretária: --------------------------------

------ Muito obrigada, Senhor Presidente. Senhor Presidente da Câmara, Senhores

Vereadores,  Senhor  Presidente  da  Assembleia  Municipal,  cara  colega  secretária,

senhores membros desta assembleia municipal, senhores membros da direção da

ARCOR,  membros do executivo da Junta de Freguesia ou da junta da União de

Freguesias,  sejam  todos  bem-vindos  a  Óis  da  Ribeira.  Não  desfazendo  aqui  o

Senhor Presidente Mário Martins, que vem fazer as honras da casa, mas, vai-me

desculpar, não é de Óis da Ribeira e, por isso, estando eu na minha terra não poderia

deixar hoje de vir  aqui dar-vos as boas vindas, esperar que até agora estejam a

sentir-se bem nesta terra que é maravilhosa,  é pena só termos vindo jantar  não

termos aproveitado para dar um passeio pelas margens da Pateira, mas isso seria

certamente conveniente num dia de verão, não um dia como hoje. E aproveitando ali
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o  balanço  ou  ensejo  do  Senhor  Presidente  da  Junta,  eu  não  sei  se  a  câmara

municipal  tem alguma responsabilidade ou se tem alguma possibilidade...  senhor

presidente,  espero   que  me oiça,  se  tem alguma  possibilidade  de  resolver  este

problema mas fui alertada há pouco que a ponte ainda está escuras por isso seria

bom que a breve prazo se tratasse. Senhor Presidente, não me está a ouvir? Ou

está?  Ah  pronto  muito  bem,  que  a  breve  prazo  se  tratasse  da  regularização  da

iluminação da ponte e do novo acesso recentemente inaugurado porque sobretudo à

noite e com a vinda das crianças do apeadeiro de Cabanões acaba por ser perigoso

o trajeto. Por isso e não vos maçando muito mais, tenham todos uma boa noite e que

esta seja uma excelente Assembleia Municipal e que tudo corra da melhor forma.

Muito obrigado.” -------------------------------------------------------------------------------------------

------ Deputado António Martins – CDS -----------------------------------------------------------

-------  “Boa  noite,  Senhor  Presidente,  senhoras  secretárias,  boa  noite,  senhor

presidente da câmara,  senhores vereadores,  caros  colegas,  Comunicação Social,

funcionários da Câmara excelentíssimo público, minhas senhoras e meus senhores,

quem nos vê pela Águeda TV, boa noite a todos. Fico muito satisfeito também por

estar  em Óis  da  Ribeira  e  duplamente  satisfeito  porque  finalmente  a  Dra.  Carla

Tavares teve oportunidade a vir a Óis para poder reclamar ao senhor presidente. Eu

diria  também,  Senhor  Presidente,  que vou intervir  sobre  um assunto  que  tem já

barbas e que é antigo, mas cuja culpa também não me cabe, vossa excelência sabe

ao que me estou referir, foi umas atas ou um extrato de datas que eu lhe pedi e que o

senhor não conseguiu em tempo oportuno entregar-me, não interessa agora discutir

as razões, obviamente, aconteceu e, portanto, eu vou voltar atrás à assembleia de

Aguada de Cima para referir que nessa assembleia, o senhor deputado Jorge Melo,

meu colega de Assembleia, disse na sua intervenção em determinada altura que em

especial e referindo-se à situação, falávamos na altura da situação dos fogos, e o

Jorge Melo disse “em especial a alguns bombeiros que eu sei que nos assistem pela

Águeda TV e que, de certa forma, infelizmente num estado de Direito como é o de

hoje  foram  reprimidos  para  que  não  pudessem  estar  nesta  sala  vá-se  lá  saber

porquê.” Aquilo que o deputado Jorge Melo disse é grave. Eu estranhei que o partido

socialista, tão defensor das liberdades tal qual nós somos, não tivesse feito nenhuma

intervenção, não tivesse tomado nenhuma posição, mas quero dizer-vos que num

Ata da 1ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 17/fevereiro/2017

10



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

estado democrático, da direita à esquerda, quem tem dignidade zela pela democracia

e quem percorreu, depois do 25 de Abril, algum trajeto em que a democracia também

esteve, algumas vezes em causa, e eu vivi algumas situações destas, dá um valor

profundo a que a última coisa que nos possa ser retirada é a liberdade expressão e,

portanto, eu não aceito nem pessoal nem politicamente que aquilo que aqui está seja

verdade. Estranho, repito, a passividade desta Assembleia no seu global e diria que

nunca  é  tarde  para  preservar  valores  intrínsecos  da  democracia.  E  portanto  eu

perguntava ao colega Jorge Melo se ele reitera em absoluto as afirmações que na

altura produziu ou se, tendo-se pressupostamente excedido, se quer retratar e dizer

efetivamente que tal não aconteceu porque a ter acontecido e a ser confirmado aqui

que aquilo que ele disse é verdade, eu gostaria que ele dissesse a que instituição é

que se referia, se se referia concretamente aos bombeiros voluntários de Águeda e à

sua direção e quem é que especificamente, se é que ele sabe e pode dizer, quem é

que especificamente coagiu quem, porque eu pessoalmente e o meu partido também

iremos inquirir  os responsáveis porque não é admissível  que em 2017,  passados

tantos anos da democracia,  não é  admissível  nem para  mim e espero  para que

nenhum dos deputados nesta sala que tais situações aconteçam, as pessoas têm

liberdade de expressar-se e  a  assumir  a  responsabilidade por  aquilo  que dizem.

Depois, aproveitaria também a oportunidade para agora falar diretamente ao Senhor

Presidente  de  Câmara  e  dizer-lhe  de  que  amanhã  teremos  em  Águeda  duas

inaugurações,  de duas instituições importantes, uma empresa obviamente e outra

uma especial fundação Almeida Roque e a Empresa SAKTHI. Sabemos todos que

relativamente  à  instalação  da  SAKTHI  e  à  instalação  do  Parque  Empresarial  do

Casarão, nós temos problemas que se vão refletir rapidamente e no futuro que é o

problema das acessibilidades.  Penso que não seria necessário  dizê-lo  ao senhor

presidente, mas não é demais assumir essa posição pessoal e política de que seria

interessante e seria agradável ouvir o Senhor Primeiro Ministro comprometer-se com

as  acessibilidades  que  o  Parque  Empresarial  do  Casarão  vai  necessitar  e,

particularmente  numa  altura  em  que  o  governo  anuncia  um  investimento  de

€180.000.000 (cento e oitenta milhões de euros) na melhoria de acessibilidades a

parques  empresariais  no  centro  e  no  norte  do  país  e  na  melhoria  de  parques

industriais.   Portanto,  gostaria  Senhor  Presidente  de  lhe  pedir  pessoalmente,
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reforçando aquilo que eu estou convencido que o senhor irá fazer, que sensibilizasse

o Senhor Primeiro Ministro que estando nós perante projetos de interesse nacional,

como  classificados  foram,  estando  nós  perante  volumes  de  investimento

absolutamente anormais para a época e,  nomeadamente,  para o Município,   que

Senhor Primeiro Ministro pudesse também comprometer-se com projeto que é do

interesse municipal, mas é também e fundamentalmente do interesse do país.  Tenho

dito, Senhor Presidente.” --------------------------------------------------------------------------------

------ Wilson Gaio - Presidente da União de Freguesias de Barrô e Aguada de

Baixo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------  “Muito  boa  noite,  Senhor  Presidente,  Senhoras  Secretárias,  Executivo,

cumprimento a pessoa do Senhor Presidente da Câmara, caros companheiros da

Assembleia, público, comunicação social, Águeda TV. Duas notas prévias, a primeira

para agradecer o convite para o jantar ao  Senhor Presidente da Junta de Freguesia

de Travassô e Óis da Ribeira, tudo muito bom e uma palavrinha especial também

àquelas senhoras nos serviram. Uma  segunda nota para falar aqui de uma situação

deveras  preocupante.  Em  Barrô  e  Aguada  de  Baixo  nas  últimas  três  semanas

aconteceram três assaltos, sendo que dois deles foram  com violência, um a umas

bombas gasolina, na semana passada ao posto de correios, já esta semana o furto

de uma viatura. Eu pedia ao Senhor Presidente da Câmara e ao Senhor Vereador do

Pelouro,  Senhor  Enfermeiro  Jorge  Almeida  que  encetassem  démarches e,  claro,

pressões para que o policiamento, parece que anda mais para o lado sul, esta vaga,

fosse  reforçado.  É  hoje  uma  preocupação,  além  de  outras,  é  uma  preocupação

bastante evidente nas gentes da nossa freguesia e,  passando a redundância,  as

pessoas andam assustadas e não deixam de ter muita razão para isso porque os

pequenos furtos ou os furtos são problemáticos, assaltos com violência, indivíduos

não identificados, porque infelizmente nem com judiciárias lá vamos. Acho que não

podia deixar passar esta oportunidade de vos vir pedir essa intervenção. Aguardo

possíveis comentários de alguma démarche que tenham entretanto feito que não me

chegou ao conhecimento. Obrigado.” ----------------------------------------------------------------

------ Senhor Deputado João Coelho – PSD -----------------------------------------------------

“Boa noite a todos, Senhor Presidente da Assembleia, Senhores Secretárias, Senhor

Presidente,  Senhores  Vereadores,  colegas  Deputados,  Senhores  Presidentes  de
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Junta,  Ribeirenses, público que nos assiste lá em casa pela Águeda TV, uma boa

noite para todos. Embora já tenha vindo no fim do jantar, nunca é demais agradecer

ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Travassô e Óis da Ribeira e também

ao  Senhor  Presidente  da  ARCOR,   o  amigo  Manuel  Soares,  a  amabilidade  que

tiveram realmente em preparar este jantar para todos os membros desta assembleia.

O assunto que me traz aqui hoje a esta assembleia para a minha intervenção tem a

ver com a questão, uma questão de fiscalidade municipal. Nós estamos em fevereiro,

portanto no próximo mês as pessoas vão começar a receber em suas casas notas da

liquidação do IMI e com isso vão começar a sentir  o reflexo daquilo que foi uma

decisão tomada aqui na Assembleia Municipal que foi a questão da majoração dos

prédios  ditos  devolutos.   Penso  que  foi  em  setembro  do  ano  passado  que  foi

aprovado aqui nesta Assembleia essa decisão de majorar o IMI que recai sobre os

prédios devolutos ou abandonados no nosso concelho. E na altura um dos motivos

que levou a que essa proposta tivesse sido trazida aqui a esta Assembleia foi de

facto tentar promover ou obrigar, digamos assim, os proprietários desses prédios a

colocar  esses imóveis  no  mercado  de arrendamento.  Uma das questões que  eu

colocava  em primeiro  lugar,  não  sei  se  o  Executivo  me saberá  responder  neste

momento,  é se têm ideia,  até porque este já  é o 2º  ano em que esta medida é

aplicada,  se  esta  medida  surtiu  efeito,  isto  é,  se  tem  dados  que  nos  permitam

esclarecer  se  de facto  em virtude desta  medida,  têm sido colocados imóveis  no

mercado de arrendamento  em Águeda que de outra forma,  ou seja,  que se não

tivéssemos  majorado  o  IMI  isso  não  tivesse acontecido.   Não  sei  se  tem esses

dados, se é possível referir, Senhor Presidente? Pronto, podia ter, pronto, ok... Então,

prosseguindo a minha intervenção, de facto, este foi um dos motivos que levou a que

se tivesse enfim colocado a esta Assembleia a proposta e que foi também aprovada

por esta Assembleia. O que me parece é que de facto a questão da majoração do

IMI,  ou melhor  dizendo,  forçar  os  proprietários  a  colocar  os  imóveis  no mercado

arrendamento através da majoração do IMI, me parece a mim, que não é de todo a

medida mais ajustada e não me parece que isto tenha  até agora surtido esse efeito,

e um dos motivos que leva a que isso aconteça é que de facto grande parte desses

imóveis considerados devolutos, são imóveis em muito mau estado de conservação e

que mesmo com obras de grande monte, obras de mundo se conseguirá que esses
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imóveis estejam capazes e aptos a que seja emitida licença de utilização para os

mesmos como sabemos é condição legal indispensável para que sejam colocados do

mercado de arrendamento. Portanto, por aí não parece que nessa medida surta esse

efeito  e  esse  foi  o  motivo  que  realmente  levou  o  executivo  a  apresentar  essa

proposta. Mas mesmo que motivo fosse a questão da receita, também não sei se o

executivo terá a oportunidade depois de fazer chegar, se tiver esses dados, o que é

que representa essa majoração de IMI, também não me parece, muito sinceramente,

que esse valor seja  assim tão elevado quanto isso que permita que o fator receita ou

o aumento ou o incremento da receita municipal seja a justificação para a majoração

do IMI.  E o que me leva a fazer esta análise e esta intervenção aqui, naturalmente

que  haverá  oportunidades  nas  próximas  assembleias,  em  tempo  oportuno,  de

refletirmos até mais aprofundadamente sobre este assunto e depois então tomar as

decisões sobre fiscalidade municipal para o próximo ano,  é que de facto quando

falamos do IMI estamos a falar do imposto que, convenhamos, que é um imposto

extremamente  mesmo  injusto,   ninguém  gosta  de  pagar  impostos,  mas  quando

falamos do IMI estamos a falar  de imposto sobre o património,  património que é

construído com o suor das pessoas, património sobre o qual grande parte das vezes

as pessoas têm que pagar um empréstimo bancário e património sobre o qual ainda

têm que pagar este imposto.  Portanto, e para além disso, é um imposto que incide

sobre todas as pessoas de igual forma, sejam pessoas de elevados rendimentos,

sejam pessoas de baixos rendimentos. Portanto, é um aspeto que acho que temos

que refletir até porque em termos de política de fiscalidade municipal nomeadamente

em sede  do  benefício  Municipal  de  IRS,  como todos  nós  sabemos,  o  município

abdica da percentagem de 5% (cinco por cento) que tem direito a receber do IRS em

favor de todos os munícipes, mas quando falamos desse benefício, estamos a falar

de um benefício que quem usufrui desse tal benefício municipal dos 5% (cinco por

cento) do IRS são os munícipes, neste caso, são os contribuintes de mais elevados

rendimentos,  porque aqueles que têm rendimentos mais baixos naturalmente não

vão usufruir desse benefício. Todos nós  percebemos que esse benefício municipal

tem como objetivo atrair pessoas para nosso município e até aí muito bem, mas se

colocarmos  lado-a-lado  estas  duas  medidas  de  majoração  do  IMI  e  benefício

municipal  em  sede  de  IRS,  um  que  afeta  todos  de  maneira  exatamente  igual,
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ganhando  muito  ou  ganhando  pouco,  e  do  outro  lado  um  que  beneficia

essencialmente os agregados de maior rendimento, naturalmente vemos aqui que há

uma grande diferença e para termos um exemplo muito concreto, se olharmos para o

caso de um imóvel que foi recebido de herança por dois irmãos, em que um ganha

um salário mínimo e outro até tem bons rendimentos, e estamos a falar receber de

uma herança ou imóvel que agora está devoluto, porque cada um deles já tem casa

própria, verificamos que tanto um como outro pagam o IMI por igual, mas um usufrui

do  benefício  municipal  e  o  outro  não.  Portanto,  é  este  aspeto  que  eu  achava

importante  nós  refletirmos  sobre  ele,  para  depois  efetivamente  podermos  tomar

decisões em termos daquilo que é a fiscalidade municipal, porque, me parece a mim,

que nesta matéria há alguma injustiça fiscal que afeta os nossos munícipes, eu acho

que era importante, quer a assembleia, quer o executivo, refletissem sobre isso. Para

terminar  a  minha  intervenção,  gostaria,  também,  de  falar  sobre  a  questão  do

AgitÁgueda,  que ainda vem longe,  mas de qualquer  das formas o  ano passado,

quando foi  por  altura  da definição ou das candidaturas  para  as  barraquinhas  do

AgitAgueda, isto acontece, tem sido um problema que tem aumentado de ano para

ano, porque o AgitAgueda para as associações do nosso concelho começa a ser um

evento cada vez mais apetecível, em termos daquilo que pode ser uma importante

receita  para  o  dia  a  dia  das  associações  ou  instituições,  e,  de  facto,  houve  um

problema  porque  havia  mais  candidatos  do  que  barraquinhas,  levou  que  várias

associações ficassem naturalmente fora, porque não havia lugar para todos, desde

logo  IPSSs  e  outras  associações,  não  está  aqui  em  causa  a  natureza  das

associações.  Era  importante  também  sobre  este  assunto  nós  nomeadamente  o

executivo  também  refletir  e  pensar  sobre  uma  forma  de  tentar  ultrapassar  este

problema  para  que,  de  facto,  nós  não  cheguemos  à  altura  do  AgitAgueda  e

possamos ter  novamente um problema para resolver.  Sabemos que naturalmente

não é um problema de fácil  de resolução,  mas penso que em conjunto e com o

contributo  de  todos,  todas  as  associações,  todas  as  pessoas  envolvidas  nesse

evento certamente poderemos encontrar uma solução pra tudo isso. Muito obrigado.” 

------ Presidente da Câmara ---------------------------------------------------------------------------

------  Muito  obrigado senhor  presidente,  senhores membros da assembleia,  caros

óis...não sei como se diz,  ribeirenses,  Embora tenha uma costela aqui de Óis da
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Ribeira, não sei muito bem, tenho ancestrais, aqui assim um bocadinho longínquos,

aqui em Óis da Ribeira mas também tenho alguns mas a todos aqueles que nos

ouvem muito boa noite. Pois, então, começando por agradecer ao Senhor Presidente

da Junta a amabilidade que teve em receber-nos na sua freguesia e também o jantar

que nos propiciou. Queria começar por dizer que, sobre o que referiu relativamente a

ligações de esgoto, eu tive, aliás, eu e o senhor vereador Jorge Almeida, tivemos

uma reunião com a AdRA esta semana e até pedi ao presidente da AdRA que me

desse o mail que ele tinha recebido com o ponto da situação do que é que iria fazer

este ano no concelho de Águeda porque, na realidade, parece que agora a agulha se

virou um bocadinho mais para nós e não tendo só a ver com Óis da Ribeira e com

Travassô, tem um pouco com todo o concelho, eu vou ler o que é que está previsto

fazer e o que é que está a ser feito pela AdRA neste momento no concelho. Está a

ser feito uma rede de água residuais em Crastovães, outra em Pedaçães que está

em conclusão, em Aguada de Cima está em fase de receção provisória, vão também

tratar da descarga da ETAR de Aguada de Cima que também tinha problemas, já

estão  também  na  receção  provisória,  temos  um  projeto  com  eles  também  de

abastecimento  ao  Casarão,  abastecimento  de  água  a  Agadão  vai  ao  próximo

concelho de administração e já foi comunicado ao seu presidente da junta portanto

que  vai  ser  lançado  o  concurso  ou  que  está  adjudicado...  é  exatamente,  está

adjudicado, águas residuais de Lamas, mais Beco está em concurso público, estação

elevatória de Paredes vai ao próximo concelho de administração, águas residuais de

Segadães  também vai  ao  próximo concelho de administração  a  adjudicação,  um

depósito  de  águas  de  abastecimento  em  A-dos-  Ferreiros  está  em  análise  das

propostas, a reabilitação da ETAR de Cima, a decisão de adjudicação vai ao próximo

concelho de  administração,  águas residuais de Belazaima tem um projeto em curso

com vista à abertura do procedimento em março, portanto ainda este mês, águas

residuais de casal de Álvaro está prevista a abertura do procedimento no concelho de

administração  de  abril  e  agora,  finalmente,  chegamos  a  Travassô,  que  irá  ao

concelho de administração de maio,  bem como Óis da Ribeira, ao mesmo concelho

de  administração,  abastecimento  de  águas  ao  Casal  Préstimos está  em fase  de

concurso também. É neste momento o ponto de situação que temos com a AdRA e

esta  informação  tem  data  de  10  fevereiro  portanto  temos  aqui  algumas  obras,
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algumas também que senhor  falou para  realizarmos,  para  serem realizadas aqui

assim em Travassô e Óis da Ribeira.  Sobre as águas fluviais,  isso parece-me um

assunto que terá de ser resolvido, mas são assuntos que já se devem arrastar há

bastantes anos, que não temos um conhecimento muito aprofundado deles e que

teremos de resolver  caso a  caso  porque esta  zona  aqui  assim de Óis  pela  sua

planura, em grande parte, não é fácil de resolver as questões das águas fluviais e

sobretudo entubar, porque sempre que entubamos alguma coisa estamos a arranjar

um problema de manutenção que temos que ter em atenção porque senão depois

colmata e é difícil de os tubos cumprirem as suas funções. Sobre o hangar, está a ser

desenvolvido o projeto de arquitetura e o parque de pernoita... Eu já ouvi falar... sei

que está a andar, mas sinceramente... ok, a arquitetura está feita está avançar, sei

que temos também já em concurso, em adjudicação, Jorge, a ligação Requeixo ... a

calçada do rio, junto ao rio está em adjudicação. Quanto às questões que a Carla

colocou relativamente à ponte às escuras, foi um problema que eu próprio já tinha

constatado e questionei os serviços sobre ele, porque fizemos a ponte e agora não

temos luz efetivamente, mas aquilo que me disseram é que o projeto era um projeto

antigo, e era, é verdade, aquele projeto era da... eu já nem sei como é que se chama

o organismo, era a que regulava em termos nacionais os serviços de água que fez

aquele projeto, depois nós atualizamo-lo e nunca foi feito o projeto elétrico quando

foram  colocados  os  postos,  foram  feitas  as  medições  mas  não  havia

verdadeiramente um projeto elétrico e a EDP exige isso, portanto estamos numa fase

de regularização com a EDP para podermos ligar à rede pública. Quanto ao senhor

Doutor António Martins, obviamente que amanhã, se o senhor estiver lá irá ouvir, que

irei interpelar o senhor primeiro ministro relativamente às acessibilidades porque foi

feito um pacote que apoiou sobretudo acessibilidades no norte do país e nós também

temos. Para além disto, juntamente com o senhor e senhora presidente Câmara de

Anadia  e  de Oliveira  do Bairro,  entregamos uma missiva  no sentido  de ser  feito

rapidamente um nó que ficará em Oliveira do Bairro e que poderá servir o Parque do

Casarão e servir Águeda a sul e servir simultaneamente também Anadia. Portanto,

vamos reivindicar isso para que no próximo pacote, porque o senhor primeiro ministro

também referiu que aquela era a primeira intervenção,  pelo menos foi aquilo que me

chegou,  o  eco  que  me  chegou  da  intervenção  que  era  a  primeira  intervenção,
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primeiro pacote que iriam fazer de ligações a vias estruturantes e que, haveria uma

segunda e portanto... posso dizer que dentro do projeto que temos de ampliação do

Parque do Casarão já trazemos uma ligação até à Soimpas, ok? Trazemos até ali.  E,

depois, aquilo que prevemos é dali um nó à A1 a sul, ok? Que sirva simultaneamente

o Concelho de Oliveira do Bairro e de Anadia, ok? O Wilson Gaio falou dos assaltos.

Obviamente  que isto  é  uma matéria  que nos preocupa,  já  falamos  com a GNR,

intensificaram a vigilância, mas estas coisas dos assaltos tem sempre duas...  ou

alguém que passa por aqui, passa por cá e faz uma limpeza, vamos dizer assim, faz

dois, três assaltos e continua pelo país abaixo ou pelo país acima ou então é alguém

da zona que foi libertado há pouco tempo e que faz estas coisas. Agora aquilo que

nós sabemos é que a GNR intensificou a vigilância, porque também obviamente teve

conhecimento e acompanhou estes assaltos. Sobre a intervenção que foi feita pelo

senhor João Coelho, diz que esta majoração do IMI, que o IMI é um imposto injusto.

Qual é o imposto que ele considera justo? Eh pá, o problema é este, ninguém gosta

de  pagar,  eu  também  não,  sou  o  primeiro,  todos  os  impostos  para  mim  são

injustíssimos,  mas  depois  nós  queremos  os  serviços  e  queremos  ter  serviços  à

comunidade  e  precisamos  de  pagar  impostos,  não  é?  Isto  para  mim é  taxativo.

Depois eu vi-o a criticar mas não ouvi sugerir medidas alternativas nenhumas. O que

é que fazemos? Deixamos as casas abandonadas? A cair? Alguém impede que se a

casa está devoluta, se a casa está em mau estado, alguém impede a sua demolição?

Ou a Câmara incentiva inclusivamente isso? Isentou de projetos de demolição, de

taxas de tudo para que possa pôr abaixo a casa. Nós queremos, nós temos muitas

casas,  temos mais de mil  casas devolutas  em Águeda,  no concelho de Águeda.

Vamos deixar que isso continue assim? Vamos continuar a fazer,  a despovoar os

centros das freguesias porque alguém que tem lá uma casa que herdou e não sei

quantos e fica lá ....  olha deixa estar,  eu pago qualquer coisa...  e deixamos ficar,

deixamos abandonar. Que cidade e que concelho queremos? É que isto  é preciso

saber  também  o  que  queremos.  Vamos  fazer  de  novo,  alargando?  Mas  depois

deixamos...  as  novas  também  ficam  velhas.  Temos  que  temos  que  ter  medidas

alternativas e aquilo que nós fizemos, nós demos um pacote de incentivos. Nós não

penalizamos só, demos incentivos e esta assembleia aprovou 21 (vinte e uma) áreas

de reabilitação urbana, sabem o que é que isso dá? Eu repito, dá isenção de IMI
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durante 5 anos que pode ser prolongado durante mais 5, dá IVA a 6% na construção,

dá isenção de taxas camarárias. Nós temos de fazer as pessoas acordar. Aliás, nós

precisamos de casas, uma das faltas que temos em Águeda, neste momento, no

concelho de Águeda, não há casas para alugar e temos muita, muita, muita casa

devoluta. O que é que fazemos, deixamos ficar as casas velhas todas? Deixamos as

pessoas a pagar pouco IMI? Alguém impede de colocar no mercado? O mercado

funciona, obviamente que não é pelo valor que nós achamos que a casa tem ou que

o terreno tem, é pelo valor que o mercado dá. E o mercado estipula os valores. E por

isso nós temos de ter políticas ativas e que incentivem as pessoas a mexer no seu

património. Não podemos deixar estar as coisas à vontade de toda a gente, temos de

obrigar conservar as casas. Isto faz parte, está na lei, há muitos anos que de oito em

oito, a lei diz oito, temos de fazer a conservação das casas, ok? O problema destas

situações é que há, e aqui em Óis da Ribeira, nós temos aqui uma rua que está uma

vergonha. Isto beneficia-nos? Nós queremos ter turismo com estas casas assim? O

que é que fazemos? Digam-nos. Nós aceitamos propostas, estamos disponíveis para

implementar. Digam-nos o que é que se faz. Queremos que as pessoas colaborem

bocadinho, porque se formos todos a fazer um bocadinho, nós conseguimos ter um

concelho melhor, mais eficaz e onde as pessoas se sintam cada vez melhor. Sobre o

AgitÁgueda,  no  ano  passado  não  houve  associações  que  ficaram  de  fora,  pelo

menos é essa a informação que eu tenho e nós temos aquilo. Peço desculpa, tanto

quanto sei, a informação que eu tenho foi que aqueles que ficaram de fora não se

inscreveram atempadamente ou não se inscreveram devidamente. Se foi por estas

razões, quando temos de ir a concurso, quando temos de ir a algum lado, temos de

cumprir  regras,  ok?  Eu  por  acaso  e  sinto-me  algumas  vezes  incomodado

inclusivamente na reunião de câmara quando vamos lá a dar alternativas e damos

sempre uma primeira e depois, algumas vezes, uma segunda a entidades que não

cumprem, nós temos que nos habituar que são para cumprir à primeira, quem não

cumpre tem de suportar as consequências. Agora aquilo que acontece, O AgitÁgueda

tem um modelo, felizmente nós já passamos o tempo em que tínhamos que andar a

pedir por favor para as associações e para os bares irem para o AgitÁgueda.  Eu

lembro-me ainda do tempo em que tivemos de convidar e solicitar o especial favor de

alguns para ir lá. Agora temos regras. Se conseguirmos que todos caibam naquele
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espaço, que se entendam, tudo bem. Se não, fazemos um sorteio e são de acordo

com as regras que forem determinadas uma semana cada um, aqueles que forem

sorteados, paciência. Os outros não entrarão. Aquilo que eu defendo é que no ano

seguinte, aqueles que ficaram de fora tenham entrada direta para que não corram o

risco de no sorteio ficarem dois anos consecutivos de fora. Mas temos de ter regras,

depois alguns que defendem que o meu tipo de associação, aquela onde eu estou é

que deve ter primazia face às outras. Não podemos entrar nisto, ok? Para nós são

todas iguais  e merecedoras do mesmo respeito e como tal  vão todas à luta nas

mesmas condições. Porque se começarmos a dizer que a associação do tipo A é

melhor que a do tipo B e a do tipo B é melhor que a do tipo C nunca mais nos

entendemos. Todas acho que têm um objetivo comum, fazer o melhor pela sua terra

e  pelo  concelho   e  portanto  dentro  deste  objetivo  estamos  em  igualdade

circunstâncias.  Depois umas se são culturais,  outros se são desportivas e outras

IPSSs mas todas trabalham para o bem do Concelho.  Agora podemos valorar de

forma diferente a sua ação, o seu valor individual de cada um que nós entendemos

que  é  colaboração  delas  é  uma  colaboração  importante  para  o  concelho.  Muito

obrigado, senhor presidente. ---------------------------------------------------------------------------

------- Senhor deputado Francisco Simões – CDU --------------------------------------------

------  Senhor  presidente  da  Assembleia  Municipal,  Excelentíssimo  Mesa,  Caros

colegas  da  Assembleia  Municipal,  senhor  presidente  da  câmara  e  senhores

vereadores,  Excelentíssimo  público,  comunicação  social.  Quero  começar  por

agradecer, como é tradicional e como é de bom tom e Como é sentido as pessoas da

freguesia  de  Travassô  e  Óis  da  Ribeira  a  forma  cordial  e  simpática  como  nos

receberam;  à  ARCOR... instalações  que  tem  e  que  eu   lamentavelmente  não

conhecia.  Os parabéns pelo  trabalho que vêm a desenvolver  ao longo da vossa

história. Começarei por numa pequena nota muito rápida, lamentar… Eu trago estes

papéis aqui escritos e tenho aqui algumas coisas que o senhor presidente da Câmara

daqui a um bocado vai dizer, não vai dizer porque não precisa de dizer porque já

respondeu em intervenções anteriores. Eu venho com isto escrito, tenho três minutos

para falar  e eu tenho algumas virtudes mas tem um grande inconveniente, eu às

vezes  perco-me e  por  isso tenho  que vir  com um papel  escrito  se  não há  uma

tragédia. E o que acontece é o seguinte, é que eu tenho três minutos com 1400 (mil e
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quatrocentos) votos no concelho e alguém do público que não teve voto nenhum, que

tem toda a legitimidade, não tenho nada contra senhor Lino, o que falou inicialmente,

ele tem cinco minutos e eu com 1400 votos tenho três minutos para falar.  É o que diz

o regimento desta assembleia. Tem que ser modificado, não é altura para discutirmos

isso. Exatamente. E agora vou passar a ler a minha intervenção que espero que vos

agrade  pela  positiva.  Vão  ser  amanhã  inauguradas  as  instalações  da  SAHKTI

Portugal.  Espero  que  esse  ato  represente  na  vida  do  nosso  concelho  um  salto

importante  em  direção  ao  futuro  e  que  nos  próximos  meses  se  sucedam

inaugurações  de  novas  unidades  industriais.  Finalmente  um  sonho  antigo  dos

aguedenses vai ser concretizado. A instalação de unidades industriais modernas com

boas trabalho e como tudo indica onde se vão utilizar técnicas mais avançadas de

produção, as quais obviamente exigem obviamente trabalhadores mais qualificados,

são uma mais valia e um salto importante na indústria local. Também a transferência

para  o  Parque  Empresarial  do  Casarão  de  empresas  industriais  aguedenses  já

existentes vai proporcionar melhores condições de trabalho aos seus colaboradores

e simultaneamente melhorar pelo abandono das velhas instalações o ordenamento

industrial no concelho quer em termos ambientais quer em termos do Ordenamento

do  Território.  O  Parque  Empresarial  do  Casarão  é  o  primeiro  investimento

estruturante que se fez em Águeda, o primeiro e quando digo o primeiro e o único até

o momento. Na minha opinião obviamente ou na opinião da CDU, e por isso grandes

desafios  vão ser  colocados aos autarcas  que  irão  dirigir  o  concelho  pelo  menos

durante os próximos quatro próximos anos. É que numa análise realista e até um

pouco conservadora irão mesmo ser criados a curto e médio prazo em Águeda uma

grande  quantidade  de  novos  postos  de  trabalho.  O acréscimo na  riqueza  criada

beneficiará a economia nacional,  mas principalmente e a curto prazo a economia

local.  Mas  para  que  o  sucesso  dos  investimentos  já  referidos,  as  infraestruturas

ferroviárias e rodoviárias tem de ser adequadas às novas necessidades passando

pela melhoria das existentes e pela criação de novas vias com a dimensão adequada

aos volumes de tráfego ferroviário e rodoviário previstos e resultantes da atividade

normal  das  empresas aqui  entre  parênteses grande  movimento  de camiões  está

previsto para a SAKTHI com entrega de sucata e expedição de peças fundidas, mas

também da movimentação diária de trabalhadores e ainda das visitas de clientes e
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fornecedores às novas unidades industriais. Certamente que o executivo municipal

ainda em funções já está atento ao novo programa governamental que prevê o apoio

financeiro à melhoria e construção de novas acessibilidades a zonas industriais. Será

certamente  uma  ajuda  preciosa  que  urge  aproveitar.  Mas  outros  problemas

resultantes do crescimento rápido das empresas no Parque Empresarial do Casarão

têm  também  de  ser  enfrentadas  e  estudadas  por  entidades  competentes,

nomeadamente,  como resolver as dificuldades de propiciar  alojamento aos novos

habitantes que iremos receber. Para a resolução desta situação é fundamental tomar

urgentemente um conjunto de medidas, as quais passarão por desenvolver um plano

que  coordene  o  necessário  aumento  do  parque  habitacional  que  deverá  estar

desconcentrado em dois  ou três locais  criteriosamente selecionados,  afastando a

especulação imobiliária e promovendo a construção de habitações com padrões de

qualidade e arquitetura moderna e funcional. E o problema dos jovens casais que

necessitam de apoio à infância e, portanto, de mais creches e jardins escola. E a

melhoria da rede de transportes públicos vital ao deslocamento rápido de um número

muito maior de munícipes que o atual. Estes são entre muitos outros algumas das

proporções que me ocorreram e a serem insatisfeitas seriam certamente a cereja em

cima do bolo que é o Parque Empresarial do Casarão. Mais do que a procura de

prémios e troféus, Águeda e o seu executivo municipal tem de se virar para as suas

gentes  e  as  suas  gentes  são  as  que  aqui  nasceram  e  vivem  na  cidade  e  nas

freguesias  e  aquelas  que  se  juntaram a  nós  e  que  irão  também  contribuir  para

Águeda seja cada vez melhor. Obrigado. -----------------------------------------------------------

------  Presidente  da  União  de  Freguesias  do Préstimo e  Macieira  da  Alcôba,

Pedro Vidal -------------------------------------------------------------------------------------------------

------  Senhor  Presidente da Assembleia,  senhora secretária,  Senhor presidente da

Câmara,  senhores  vereadores,  caros  colegas,  público,  ribeirenses,  comunicação

social, funcionários autarquia e todos aqueles que nos assistem pela da Águeda TV

Muito  boa  noite.  Hoje  o  objetivo  da  minha  intervenção  é  demonstrar  o  meu

contentamento por ver que ao fim de 21 (vinte e um) anos mais uma localidade da

freguesia do Préstimo e Macieira da Alcôba terá direito a água ao domicílio. O Casal

será a quinta localidade de uma freguesia que possui 26 (vinte e seis) localidades em

que as pessoas terão acesso a tão precioso bem, que no nosso entender é sem
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qualquer tipo de dúvida um bem de primeira necessidade. Segundo li esta semana,

nos próximos dias será lançado um concurso público para a construção de rede de

abastecimento de água numa extensão de cerca de 6000 (seis mil) metros que irá

servir cerca de 80 (oitenta) ramais domiciliários, ou seja, cerca de 200  (duzentas)

pessoas  da nossa  freguesia.  Posso  dizer-vos  que  isto  para  nós,  na  freguesia,  é

motivo de festa e de comemoração. Apesar desta notícia ser para nós motivo de

alegria, ficamos de certa forma tristes por termos tido acesso a outras notícias que

também foram veiculadas esta semana e que nos mostra que em Águeda algumas

prioridades encontram-se invertidas. Esta semana tivemos acesso uma notícia que

dá-nos conta de que é Câmara Municipal  prepara-se para adquirir  uma televisão

gigante para o futuro Centro Municipal de Artes e Espetáculos, cujo custo é muito

semelhante ao valor que será gasto no abastecimento das 80 oitenta residências que

irão servir a 200 pessoas mais ou menos da nossa freguesia, ou seja, o custo para

levar água a 200 pessoas é o mesmo custo que custa uma televisão gigante para o

centro municipal de artes e espetáculos. Acreditamos que a água para 200 pessoas é

muito mais importante do que uma televisão gigante. Acreditamos que há bens que

são  essenciais.  Acreditamos  que  há   bens  essenciais  que  não  podem  ser

substituídos por outros que mais não são do que bens de luxo.  Acreditamos que

sobretudo a água deve estar ao alcance de todos sem exceção e que Câmara, como

responsável  por  tão  precioso  bem,  não  pode  dar  ao  luxo  de  andar  a  gastar  no

supérfluo quando há de facto em Águeda pessoas que sequer tem direito a água ao

domicílio. Posto isto, peço mais uma vez a vossa atenção para dois princípios que

referi na penúltima Assembleia Municipal que se realizou em Aguada de Cima e que

são solidariedade e subsidiariedade. Não é por sermos menos que temos que ter

menos direitos, não é por sermos menos que temos menos obrigações, mas o facto

de sermos menos e de termos menos direitos e as mesmas obrigações faz com que

tenha de haver da parte de quem nos governa um outro tipo de olhar que mais não

seja um olhar mais solidário e mais fraterno. Disse.----------------------------------------------

------ Presidente da União de Freguesias de Águeda e Borralha, Paulo Seara: -----

------ Senhor Presidente Assembleia, muito boa noite, senhores secretários, senhor

presidente  da  câmara,  senhores  vereadores,  caríssimos  colegas  deputados,

comunicação social, todos aqueles que nos vem pela Águeda TV, meus senhores e
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minhas senhoras,  muito boa noite.  É uma honra para mim estar  aqui  em Óis da

Ribeira, terra de onde eu não tenho nenhuma ligação mas que passei por aqui muitas

vezes a entregar correio e que gostei muito de por aqui andar. Queria agradecer ao

senhor presidente da junta a forma simpática e amável com que nos recebeu a à

ARCOR e às suas funcionárias a simpatia com que nos receberam. Vinha aqui falar

porque fiquei muito feliz,  contrariamente ao meu antecessor,  porque eu vi  que há

uma série de obras de saneamento e abastecimento de água no concelho e verifiquei

que  na  freguesia  de  Águeda e  Borralha  não  surgiu  nenhuma obra,  obra  que eu

estava  espera  porque  o  P24  ou  P25  que  é  assim que  nas  obras  da  AdRA são

conhecidas, já há dois anos que deveria estar feito o saneamento no Candão e mais

duas zonas da Borralha e, portanto, verifiquei que não está nada programado. Pedia

ao executivo Municipal que não esquecesse de poder junto da AdRA e, tendo em

atenção que as agulhas estão a mudar e muito bem porque há sempre necessidade

de mudar agulhas, que as agulhas se direcionem para que a AdRA cumpra com as

suas  obrigações  para  com o concelho  todo,  mas também para  com a União  de

Freguesias  de Águeda e  Borralho.  No  caso  da  Borralha,  o  lugar  do Candão,  os

Casais, a zona lá em cima do chefe, na Rua do chefe eram zonas e a Travessa da

Fonte do Gato eram zonas que eram importantes e fundamentais as pessoas terem

acesso ao saneamento que é também um bem essencial.  E depois dizer que na

zona  do  Brejo,  naquela  zona  ali  ao  pé  da  Rotunda  da  Bicicleta  há  também

periodicamente e, especialmente quando chove muito, um entupimento e portanto

dejetos a sair  para rua e portanto havia necessidade...  até estou a ver aqui dois

moradores, o senhor Aurélio  e o senhor Mota Rodrigues, que na zona da casa deles,

volta  e  meia,  também acontece esse problema e era  importante reparar-se essa

situação.  E  as  ruas  junto  aos  faróis  sim? tinham  necessidade  também  de  uma

intervenção profunda porque tem valas extraordinariamente fundas que põem em

perigo pessoas e bens e isso já foi relatado uma série de vezes e portanto havia

necessidade de se olhar na área da freguesia Águeda e Borralha, um bocado para o

lado da Borralha, no que diz respeito à AdRA e às suas obras e de momento era o

que me aprazia dizer. Muito obrigado. ---------------------------------------------------------------

------ Senhor deputado Hilário Santos: -----------------------------------------------------------
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------  Muito  obrigado,  senhor  Presidente.  Tentarei  ser  rápido  porque  tenho  pouco

tempo. Já muito tempo que não me lembro fazer uma intervenção a seguir ao Paulo

Seara  tão  calma  mas  vamos  lá.  Duas  notas  rápidas  e  duas  questões.  Senhor

Presidente,  a  primeira  nota  tem a ver  em relação  às  associações  que  o  senhor

referia.  As  associações  não  são  todas  iguais,  elas  são  mesmo  diferentes.  Elas

merecem todas é a mesma atenção, mas como são diferentes temos que ter critérios

diferentes porque quando começamos a tratar as coisas sem critérios, às vezes, nem

sempre nos damos bem, é o bola branca bola preta depois a seguir vamos tentar

impugnar as situações.  Portanto,  isto é muito importante,  a existência de critérios

quando  nós  efetivamente  queremos  que  as  coisas  funcionem  bem.  Sobre  o

AgitÁgueda, já em tempo eu falei sobre isto, falei em relação aos bares que haviam

de haver critérios, volto a dizer as associações não são todas iguais, deve haver do

meu ponto vista também que critérios diferentes, são critérios. Segunda nota muito

simples em relação ao facto de quem se candidatou estar ou não ou se atrasou na

candidatura fica de fora e ponto final. Acho piada à sua posição. Temos vindo várias

vezes  nesta  Assembleia  Municipal  aprovar  propostas  que  Câmara,  que o  senhor

presidente traz de associações de empresas que entregam situações fora de horas

constantemente e nós sempre aqui a provarmos situações de atrasos consecutivos e

o Senhor nunca se opôs  a esse facto. Agora vem falar do AgitÁgueda, quem se

atrasou a entregar,  que entregasse a tempo porque este deve ser o princípio.  O

príncipe não se faz agora, começava-se mais atrás. Era a segunda nota. Em relação

à questão da intervenção do meu colega João Coelho, o senhor presidente falou, o

João Coelho exprimiu uma opinião sobre os impostos, é tão válida a opinião dele

sobre os impostos como a sua, mas cada um tem a sua. Mas há uma coisa que é

mais válida que isso tudo, é que o João Coelho fez-lhe uma pergunta e o senhor,

mais  uma vez,  não respondeu  que  é  qual  é  a  avaliação que  o  senhor  faz,  que

números é que nós temos das medidas que implementamos nesta, aprovamos nesta

Assembleia municipal propostas pela Câmara para sabermos se este é o caminho

correto ou não,  porque aquilo que senhor diz que embora a gente tenha tomado

muitas medidas, nada funciona. Nós aprovamos 21 (vinte e uma) áreas Urbana,  mas

nada disto funciona. Eh pá, porque nós aprovamos a majoração dos prédios ..., mas

nada funciona. É o que o senhor diz. Eh pá e ainda por cima pior do que isto tudo,
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falta habitação em Águeda, disse o senhor e muito bem, mas também não foi capaz

de dizer o que é que está fazer para que isto aconteça porque as medidas que o

senhor diz que aqui aprovou nenhuma delas funciona, é o senhor que diz aqui, disse

aqui sobre as áreas de ... urbana, disse aqui sobre os prédios degradados, falou aqui

na rua de Óis da Ribeira e assim sucessivamente. Por isso é que é importante é que

Águeda comece a pensar como é que vai captar investimentos na área da habitação

porque começa a faltar casas em Águeda como disse e muito bem. Soluções em

Águeda, esse é um grande desafio e a câmara tem que ser obviamente parte neste

processo. Outra questão que gostaria de pôr tem a ver com a ligação ao parque

empresarial, não...  com as acessibilidades. Eu hoje ouvi aqui mais uma nova. Ora

bem, vamos lá ver se conseguimos fazer um ponto de situação disto. Aquilo que eu

sei é que câmara de Águeda, em conjunto com a Câmara de Aveiro, em conjunto

com a CIRA está a trabalhar num projeto não sei se é assim, se não, não sei mas é a

informação que eu tenho num projeto para a ligação Águeda, Aveiro e autoestrada, lá

em cima por lado Travassô, aqui pelo lado de Travassô, projeto este que é a CIRA

que estará a liderar, primeiro ponto, que vai da rotunda do Milénio, penso que é do

Milénio e que vai até, que entra lá em cima no parque de exposições de Aveiro.

Agora o senhor hoje veio nos dizer que assinou um documento ou vão fazer uma

petição ou lá o que é que seja através de uma ligação do nó de Oliveira do Bairro e

Anadia  para fazer  uma entrada na autoestrada de Águeda a sul.  Entretanto isso

sabemos foi posto, o senhor pôs a concurso um projeto para uma ligação que vai da

rotunda do McDonald’s lá por trás que vai ligar ao Casarão, projeto esse que era na

ordem  dos  €500.000  (quinhentos  mil  euros)  ou  qualquer  coisa  assim  com

investimento de cerca de €10.000.000 (dez milhões de euros). Agora estou falar em

termos de vias mais nossas. Também soubemos há pouco tempo que havia uma

outra ligação que é esta que o senhor está falar que vem do parque empresarial,

disse hoje que vai terminar ali ao pé Soimpas, até pensamos que era ali mais à frente

mas já estou, estamos a ver que não e a questão é esta, dentro em breve teremos o

Parque do Casarão a funcionar em parte, o tal tráfego aqui toda a gente já falou e a

questão principal é esta, as vias de acesso ao Parque do Casarão até vamos dizer

assim até setembro outubro vão-se manter as que estão? Vão ser alargadas? O que

é que vai ser feito concretamente? E para terminar,  senhor presidente, sei que já
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estou, se calhar, a ultrapassar o tempo. Gostaria de lembrar aqui um cartaz que dizia,

apresentado  pelo  senhor  presidente,  sessão  de  apresentação  do  PEEMA às  18

(dezoito) horas 15 janeiro 2016. Para aqueles que não sabem, o PEEMA é o Plano

Estratégico Educativo Municipal de Águeda. Isto foi apresentado no cineteatro de são

Pedro já lá vai há mais de um ano aonde nos foi dito àqueles que lá foram, que lá por

volta  de  abril  já  se  estava  a  discutir  isto  para  ser  imediatamente  implementado.

Senhor Presidente, o senhor vai conseguir uma proeza, vai andar 12 anos a falar de

educação em Águeda,  a falar  de projetos educativos sem conseguir  terminar  um

porque o  Senhor  fez  a carta  educativa,  fez  a  remodelação de quase as  escolas

todas... Com educação é um problema. O senhor percebe. Eu vou já. Só que 12 anos

para fazermos um projeto educativo para o concelho não sei se conseguiremos ainda

ir a tempo de o concluir, mas é um desafio. Eu acho que é tempo a mais para isto

tudo, senhor presidente. Muito obrigado.------------------------------------------------------------

------ Tinha a palavra o Senhor presidente da Junta, Wilson Gaio, mas efetivamente o

Sr. deputado Hilário Santos já ultrapassou larguissimamente o tempo. Peço imensa

desculpa, não lhe posso dar a palavra. Tem agora a palavra o deputado José Vidal. --

------ Senhor José Vidal --------------------------------------------------------------------------------

------  Senhor  Presidente  da  Assembleia,  boa  noite  a  todos.  Obrigado  por  me

receberem aqui em Óis da Ribeira. Eu venho aqui na sequência de que hoje não vou

concordar  com  o  engenheiro  Hilário  porque  tenho  que  concordar  que  o  senhor

presidente  da  Junta  do  Préstimo  e  Macieira,  Pedro  Vidal.  Senhor  presidente  da

Câmara, embora vossa excelência só seja como nós todos sócios da AdRA, num

percentual muito baixo e não decida em grande sobre o abastecimento de água ao

Préstimo, ao Casal e às outras 26 freguesias, eu acho que 26 lugares, eu acho que o

senhor  presidente deve ter  e interromper de imediato quaisquer obras do Parque

Empresarial  ou  outras,  essas  obras  todas  de  luxo  ou  escolas  ou  o  que  houver

enquanto  não  houver  água  para  essas  pessoas.  Mais  lhe  digo,  deve  suspender

qualquer  gasto  enquanto  houver  fome  em  Águeda.  Temos  que  defender-nos  de

gastar seja for em qualquer área enquanto houver alguém sem habitação, alguém

que passe frio no inverno ou alguém que esteja à chuva. Este discurso populista do

membro Pedro Vidal é um discurso que passa porque é um discurso aprendido nas

feiras. Lembramo-nos de alguns líderes que defendiam os feirantes e defendiam o
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povo e o verdadeiro povo depois quando estiveram no governo esqueceram essa

parte. Esta questão de que a água e não compre pelo televisor que eu até acho que

pode  razão,  atenção,  mas que não é  o  seu televisor  que vai  abastecer  água,  é

simplesmente uma comparação impossível porque não é o dinheiro do seu televisor

que o senhor pode pôr água naquelas famílias porque quem tem que lá pôr a água é

a AdRA e a AdRa é uma associação onde o senhor tem um percentual muito baixo e

que se diga não é uma entidade cumpridora. Mais, o senhor presidente da AdRA

brevemente até irá aparecer talvez no órgãos de comunicação social porque como

membro da CIRA da Assembleia Municipal a que eu pertenço vou ter de recorrer à

Assembleia da República e aos tribunais para que ele me entregue documentos que

se  recusa  a  entregar  apesar  da  nossa  câmara  ser  sócia.  Recusa-se  a  entregar

documentos ao Senhor Presidente Câmara,  recusa-se a entregar a mim que sou

membro da assembleia, e não há outra razão senão recorrermos aos tribunais para

que o obrigue a dar. Só para ver o que é a AdRA e o que é a CIRA.  Portanto, esse

discurso populista não fica bem ao Sr. Presidente que o senhor é um jovem não deve

cair  nos  erros  que  eu  certamente  cometi  ao  longo  da  vida,  que  os  mais  velhos

cometemos ao longo da vida noutros dos contextos e que vocês, os mais novos, só

fazem mal em seguir os nossos os maus exemplos e não os bons que efetivamente

existem em todo lado. Em relação àquilo que o engenheiro Hilário falou, mais uma

vez, sinto-me rendido à sua capacidade oratória e análise, concordo perfeitamente

senhor  presidente  da câmara que deve dar  resposta aqui  às  questões porque o

essencial  da  democracia,  o  essencial  de  nós  estarmos  aqui  é  dar  respostas  às

questões  que  são  colocadas.  Portanto,  essa  questão  de educação  é  importante,

deram-se saltos, não há um projeto evidente, Não será neste executivo a terminar,

aliás o projeto educativo é sempre uma coisa que tem um prazo de validade, que

está sempre em renovação. Portanto não os projetos de descentralização global no

âmbito da educação, vai haver muita alteração e portanto tudo que se fez até agora

felizmente  ou  infelizmente  está  desatualizado  porque  é  um  dos  problemas  da

educação  é  que  não  tem  havido  um  acordo  entre  partidos  na  Assembleia  da

República sobre medidas de educação que durem aquilo que nós achamos correto

que é os oito, dez anos e que os países mais desenvolvidos fazem. Portanto já não

será no seu mandato mas que o próximo mandato terá que certamente com as novas
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legislação que vai sair e vai já começar a ser implementada agora em setembro, que

terá que haver um novo ar sobre a educação um novo acordo sobre educação. O que

será a nossa educação para oito 10 anos e não o que é que é a educação em

Águeda ou para amanhã ou para próximo ano. Obrigado. -------------------------------------

------ Terminaram aqui as inscrições, tem a palavra o Senhor Presidente ------------------

------ Senhor presidente da câmara -------------------------------------------------------------------

------ ... nós estamos para comprar um sistema novo mas esta agora. Ok. Está a fazer

eco, espera, agora está? Fica aqui? Ok. E que já está fazer sentir a sua influência.

Referi aqui há pouco também o problema do alojamento que temos. E aquilo que

fizemos  quando  nós  lançamos  estas  medidas  de  aumentar  o  IMI  para  que

aparecesse a recuperação das habitações e déssemos incentivos já era a pensar

neste problema porque inclusivamente eu cogitei  pensei em aumentar o custo das

licenças para as casas novas porque temos forçosamente, na minha perspetiva, de

desenvolver a reabilitação dos nossos lugares. E passando aqui assim um bocadinho

para o engenheiro Hilário Santos, não tenho os números, obviamente, não tenho os

nomes,  o  senhor  poderia  ter  apresentado,  o  senhor  deputado  também,  um

requerimento  e  teríamos  dado  esses  números  porque  nós  temos  números  da

reabilitação, obviamente que temos. Agora, aquilo que nós fazemos em reabilitação e

estas coisas de políticas urbanas não se fazem num dia e temos o resultado ao outro

dia. Nós começamos com a reabilitação no concelho de Águeda, com a isenção de

taxas há 10 anos atrás e só partir de quatro ou cinco anos depois de termos lançado

isto é que as pessoas começaram a reabilitar casas e temos muita casa reabilitada

em Águeda ao abrigo dos programas e continuamos a ter  porque inclusivamente

agora quando lançamos este projeto com o IHRU e temos pessoas que estão a

procurar  informação para  ir  buscar  empréstimos  para  poderem reabilitar  as  suas

casas e temos muita gente e vem hoje aqui uma proposta inclusivamente a esta

Assembleia por causa disso mesmo que está a demolir as casas velhas, porque se

elas não têm condições, vão abaixo. Deixámos é de ter casas, pardieiros espalhados

por aí. E, por isso, há um conjunto, estamos a ter gente que está preocupada com

isso, dentro da cidade e fora da cidade que estão a reconstruir. Sobre os transportes

públicos, o problema dos transportes públicos para mim é um problema de base e

tem de ser analisado de forma diferente.  Nós podemos dizer que assim temos o
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Parque Empresarial  e  agora  vamos criar  uma linha do centro de Águeda até ao

parque. E depois,  onde é que estão as pessoas? Nós temos de analisar, estudar e

então agora  aqui  se me permitem...  as  Smart  Cities são boas para  este  tipo  de

coisas, há tecnologias que se começam a colocar, que basta que a pessoa tenha o

telemóvel, é detetado o telemóvel e conseguimos saber os percursos que fazem. Nós

não  sabemos  quem  são  as  pessoas,  sabemos  que  há  alguém  que  faz  aquele

percurso. Então podemos depois ter possibilidades de oferecer deslocações, criar

circuitos de transportes públicos de acordo com as deslocações das pessoas, porque

muitas vezes o que acontece é que se cria um circuito de transporte público e depois

não há pessoas, ok?  Se nós soubermos que há um número determinado de pessoas

que fazem aquele percurso, então vamos investir  ali  e depois vamos incentivar e

dizer às pessoas, há aqui um número de pessoas que faz este trajeto, então têm aqui

um transporte para poder... e também vai aqui hoje assim um caso da Mesacer que

nos pedem para colocar transportes públicos ao pé das suas instalações também.

Portanto, esse é um assunto que estamos obviamente preocupados, mas achamos

que é cedo para tomarmos medidas relativamente a eles. Pois, relativamente àquilo

que o senhor presidente da Junta do Préstimo veio aqui dizer, pois o senhor José

Vidal já disse, é o populismo levado ao limite, não é? Eu acho que consigo e com a

sua forma de pensar Águeda estaria no tempo das trevas. Ok,  não teríamos feito

parques empresariais, não fazíamos escolas, não fazíamos nada porque não havia

água, ok? Porque na realidade, efetivamente, água é água, é uma necessidade. O

saneamento podemos ter soluções alternativas, mas agora temos que fazer outras

coisas e temos que saber o concelho que queremos, para onde é que o queremos

levar. Onde é que queremos estar e onde nos queremos posicionar. Se queremos ser

uma referência  nacional.  Se  queremos  ser  atrativos  para  a  realização  de  outros

acontecimentos ou se queremos estar na mediocridade e resolver as coisinhas do

dia-a-dia.  Se  é  aí  que  queremos  estar,  tudo  bem,  pronto,  então  fazemos  água,

fazemos saneamento, fazemos isso. Nós temos de conciliar as duas coisas e, por

isso, que numa determinada altura tomamos a opção, porque entendíamos que a

AdRA que era uma opção de colocar água e saneamento no concelho em devido

tempo.  Lamentamos que não tenha conseguido,  lamentamos.  Eu assumo aqui  a

minha  parte,  é  isso  temos  que  fazer.  Lamentamos  e  trabalhamos  arduamente  e
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chateamo-nos pessoalmente, envolvemo-nos para que as coisas sejam resolvidas,

ok?  Mas, não ficamos amarrados se não resolvermos este.  Ah isso era porreiro, por

acaso dava-me muito menos trabalho, não tinha muita coisa para fazer no concelho,

a água para resolver, vou ali resolver a água e o saneamento e enquanto resolvemos

este, deixamos os outros andar, está tudo bem. Por amor de Deus, temos de resolver

aquilo que falta de base efetivamente, mas temos que projetar o futuro e construir o

futuro, porque na realidade se não construirmos futuro, se não abrirmos fronteiras,

seremos cada vez mais pequeninos e mais insignificantes.  Quanto ao senhor...  e

obviamente que somos solidários e fraternos e trabalhamos para que haja condições

para  que  as  pessoas  vivam  com  as  melhores  condições,  com água....  Eu  peço

desculpa não tem rede de águas mas tem abastecimento de água. Não tem água

como temos aqui  assim, mas tem água.  Água que é colocada lá e que não tem

havido falta de águas e que temos sempre suprido e que temos sempre solidários

com as  populações  para  resolver  os  problemas....  A junta  não,  como o  poio  da

câmara, senhor presidente. O senhor quando há problemas de incêndios, quando há

problemas de mais gravidade, a Câmara está lá e tem dito que está e está todo o

sempre, não é só a junta, porque se não fosse a junta, se não fosse a câmara, eu

não sei se estaria nas condições em que está. Se é assim, não sei porque é que o

senhor, tendo tantos meios ao seu dispor, não sei porque é que o senhor vem pedir o

apoio a câmara porque a câmara tem de lá estar, é sua competência também. Muito

bem. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Senhor deputado não pode entrar em diálogo, não pode falar já esgotou o seu

tempo mas terá outras pormenores falar. -----------------------------------------------------------

------ Sobre o Paulo Seara, obviamente faltam saneamentos em muitos locais. Nós

gostaríamos que estivesse muito mais saneamento feito em todo concelho, vamos

ver  o  que  é  que  é  possível  fazer.  Neste  momento,  são  estas  obras  que  estão

lançadas, vamos ver se conseguimos outras ainda, pronto, para nós, em termos de

saneamento, temos de ver a capitação que tem os lugares. É isto que defendemos

para todo concelho. Se temos um lugar, se  temos 1 km com 100 habitantes e outro

Km  que  só  tem  50,  nós  vamos  fazer  primeiro  aquele  quilómetro  que  tem  100

habitantes é este princípio pelo qual nos regemos,  é aquilo que comunicamos à

AdRA e muitas vezes somos surpreendidos porque as opções deles são diferentes
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mas os nossos critérios são claros a respeito destas situações. Senhor engenheiro

Hilário Santos, aguardo uma proposta sua para me elencar quais são as associações

mais  importantes,  estamos  disponíveis  para  discutir  isso.   Faça  favor,  por  nós,

tratamo-las todas por igual, sim senhor, não concorda, apresente uma proposta. nós

estamos disponíveis para discutir, não há qualquer problema a respeito disso. Sobre

as associações que apresentam os seus pedidos fora de hora, consensualizamos

essas posições no executivo, consensualizamos e temos critérios também que é uma

vez que têm direito a isso e não é mais, penso que é isto que está consensualizado,

portanto consensualizamos essa opção e ficamos por aí. Abrimos uma exceção, não

fazemos mais do que isso e portanto mantemos. Sobre a avaliação portanto já falei,

poderemos ter  isso noutras circunstâncias e noutro momento.  Acessibilidades,  eu

penso que o senhor está em muito melhores condições falar com senhor presidente

da CIRA do que eu. É que eu com ele tenho alguma dificuldade em obter respostas,

às vezes tenho que inclusivamente ir a tribunal para as obter e me serem dadas. O

senhor, com certeza, terá alguns sms enviados e tudo para com...  portanto o senhor

pode-lhe pedir essas informações. Poderá dar talvez respostas mais diretas do que

dá para mim. Sobre a situação de Águeda Aveiro com um nó na autoestrada era uma

situação que eu defendia o nó da autoestrada, mas tive uma reunião com a Brisa, em

que me disseram que a  Águeda  não  gera  tráfego  suficiente  para  manter  um nó

naquela  ligação.  Ok? Então teríamos...  pelas  contas  que temos...  não um nó na

autoestrada de Aveiro. É exatamente como o nó de Soure ou um pouco maior do que

o nó de Soure. Aquilo que me disse a Brisa é que eles não fazem isto, fazer um nó na

autoestrada tem de ir uma alteração ao contrato de gestão que há estabelecido entre

o estado português e a Brisa,  e a empresa e um nó que logo à partida não seja no

mínimo sustentável, a Brisa é contra. Desde que haja dinheiro, tudo se faz, mas a

Brisa é contra. Então aquilo que estudamos a possibilidade é de fazermos um nó

mais a sul com outra capitação com concelho de Oliveira do Bairro e o Concelho de

Anadia,  todos  a  conduzir  tráfego  para  aquele  nó  que  já  se  torna  sustentável  e

portanto é esta situação que defendemos. Está a 8 km (oito quilómetros), cerca de 8

km (oito quilómetros) da zona ali da Soimpas e porque é que conduzimos visto para o

nó da Soimpas porque é onde está a entre IC2 e a antiga estrada nacional. Portanto,

poderemos fazer  naquela  zona um nó que possa conduzir  depois  à autoestrada.
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Quanto  ao  projeto  a  norte,  está  a  ser  desenvolvido,  obviamente  que  com  esta

limitação do nó na autoestrada não estamos com a força, com a envolvência que

estávamos no início quando entendíamos que era possível.  Quando o Parque do

Casarão estiver a funcionar, haverá bastante mais tráfego, obviamente. Em outubro

ou novembro, as vias que lá estarão, que servirão o parque, serão exatamente, na

minha  perspetiva,  daquilo  que  está  programado,  as  mesmas  que  estão  neste

momento,  mas fico  contente.  É que aqui  há uns tempos,  aquilo  que se dizia do

Casarão é que era para ter  fábricas de cartão.  Agora estamos com problema de

acessibilidades,  de camiões,  do tráfego,  ou seja,  temos problemas positivos para

resolver e felizmente que os temos. Aquilo que vai ser feito primeiro até, a primeira

ligação  é  pelo  Candal  a  estrada  do  Candal,  o  parque  empresarial  isso  já  foi

apresentado vai  ser  ampliado...  peço desculpa,  estou a  falar  mal,  o  Candal  não,

Alvarim, será ampliado até à zona de Alvarim e essa via será a primeira via a ser feita

porque a outra que atualmente serve o Parque do Casarão vai ter que ser rebaixada

no fim da pista de aviação porque se ficar à cota que está e para não inviabilizar o

funcionamento futuro do aeródromo temos de descer a cota no fundo da pista para

que os camiões possam passar sem obstruir a circulação dos aviões. Também, já

agora  e porque estamos a  falar  daquela zona,  posso dizer-vos que estamos em

condições ou que adquirimos terrenos já ou aliás na próxima semana vamos fazer a

última aquisição de alguns terrenos que vão permitir ampliar a pista de aviação cerca

de mais 400 m, ou seja, mais 50% daquilo que tem neste momento. Por isso, haverá

um tráfego intenso. Ficamos contentes com isso e haverá alguns problemas para

serem resolvidos mas são problemas que, na minha perspetiva, positivos para serem

resolvidos no futuro. Sobre o PEEMA, e a área de educação, o Sr. Hilário Santos,

trabalha noutro concelho, deve estar pouco aqui por Águeda, acompanha pouco e a

área da educação então bastante menos, se houve área onde também se fez sentir a

intervenção do executivo e onde houve profundíssimas alterações e mudanças foi na

área da Educação, ao nível de instalações, ao nível de condições dos alunos, a todos

esses níveis e inclusivamente, criticada por uns e apoiado por outros, mas que eu

defendi,  uma  transferência  de  competências  em  que  o  município  se  envolveu

fortemente e posso-vos dizer que não tem sido fácil e não tem sido fácil não é por

falta  de  colaboração  de  todos  os  intervenientes,  porque  temos  tido  grande
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cooperação  e  grande  vontade  de  fazer  o  melhor  das  por  parte  de  todos

agrupamentos  e  escolas  que estão  envolvidas  neste.  Só  que,  as  burocracias  do

estado e mudança é inimaginável  as dificuldades que temos,  porque isto de ir  à

frente tem essas dificuldades. Estou convencido que aqueles que vão a seguir, será

muito mais fácil  porque já  houve toda uma aprendizagem e posso dizer  que nós

temos,  acho  que  estamos  a  caminhar  bem  na  área  de  educação,  estamos  a

caminhar em consenso com senhores diretores de agrupamentos, com as escolas e

estamos a fazer um trabalho de elevada qualidade. Efetivamente e sobre o PEEMA

não temos dado a continuação que tínhamos previsto porque também não sabemos

muito bem o que é que vai surgir dentro de pouco tempo nas transferências que vão

ser feitas ou que vão ser deixadas para o próximo ano na área da educação. Ora

estarmo-nos aqui a debruçar, a aperfeiçoar, a fazer um documento que daqui por três

ou quatro meses está obsoleto, eh pá, sinceramente eu não gosto muito de trabalhar

para aquecer. Se temos uma estratégia, se estamos a trabalhar bem com escolas e

agrupamentos, se não há clivagens, estamos alinhados no mesmo sentido, não vejo

problemas  de  adiarmos  mais  algum  tempo  aquele  documento  e  continuarmos  o

trabalho que estamos a fazer, que tem sido, pelo menos na minha visão, um trabalho

consensual e que estou convencido que terá os seus frutos daqui a algum tempo,

porque  na  educação  ainda  mais  do  que  na  regeneração  urbana  nós  não

conseguimos obter os resultados no momento a seguir. É preciso esperar no mínimo

quatro anos para saber o que é que se está a fazer. Acabar os ciclos, nós temos

alguns projetos que estamos a iniciar com grande empenho dos professores e de

toda a escola, a introdução de tablets, das Tecnologias de Informação nas escolas,

nós temos só o maior projeto nacional que está a decorrer e não é porque a câmara

quis, é porque os senhores diretores, os senhores professores quiseram começar a

desbravar caminho que é um caminho que entendem, tal como a câmara, que é um

caminho de futuro e por isso achamos que era bom que existisse mas que não era

fundamental  no  momento  em que nos encontramos.  Portanto,  não temos  pressa

nenhuma em fechar porque dentro de pouco tempo poderá ser  considerado pelo

ministério  obsoleto  e  portanto  não  faz  sentido  porque  vêm aí  outras  indicações.

Nesse  sentido  não  temos  pressa  em  fechar  documento.  Obrigado,  Senhor

presidente. --------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------- Concluído o ponto Antes da ordem do dia -------------------------------------------

------ senhor presidente da assembleia -----------------------------------------------------------

------ Ó senhor deputado,  não,  já fechamos aqui este período.  Se quer colocar uma

questão sendo que já não é o momento para tal.... eu reproduzo o que disser, se é

uma questão, eu reproduzo. Não pode ser, nós nunca mais saímos daqui. Porque

entretanto também outros pediram Palavra. Se for uma coisa muito rápida até mesmo

sendo rápida. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ senhor deputado ----------------------------------------------------------------------------------

------  O senhor  Presidente,  este  debate  é  um debate  inquinado.  Vou-lhe  explicar

porquê. Porque o senhor presidente da Câmara ultrapassa o seu tempo largamente

para  atacar  qualquer  membro  da  Assembleia  Municipal,  ataca  diretamente  este

trabalha lá fora, o outro é populista, o outro é televisão e ele tem sempre aqui... é um

à vontade, isto não pode ser. --------------------------------------------------------------------------

------ senhor presidente da assembleia -----------------------------------------------------------

------ O senhor contribuiu para escrever o regulamento da Assembleia, se tem alguma

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

------ senhor deputado ----------------------------------------------------------------------------------

------ E conheço bem o tempo de intervenção, senhor presidente da Câmara, são 10

minutos, não é uma hora. -------------------------------------------------------------------------------

------ senhor presidente da assembleia -----------------------------------------------------------

------Desculpe,  é 10 minutos por cada questão que é colocada.  Nós agora é que

agregamos questões.  É evidente que ele depois teve mais tempo. ------------------------

------ senhor deputado ----------------------------------------------------------------------------------

------ não é nada senhor presidente. ----------------------------------------------------------------- 

------ senhor presidente da assembleia -----------------------------------------------------------

------ Quer colocar a questão, faça favor, era rápido não era? --------------------------------

------ senhor deputado ----------------------------------------------------------------------------------

------ É rápido. ----------------------------------------------------------------------------------------------

------ senhor presidente da assembleia ----------------------------------------------------------

------ Tem que ser muito rápido. -----------------------------------------------------------------------

------ senhor deputado ---------------------------------------------------------------------------------
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------  Senhor  presidente  da  câmara,  para  ficarmos esclarecidos.  O que  o  senhor

acaba aqui, hoje, de dizer é que abandona a ligação Águeda-Aveiro e autoestrada

aqui por Travassô. É isso que eu ouvi? Precisava que me confirmasse isso. Segunda

questão, para percebermos. O senhor teve uma reunião com a Brisa. Com certeza

disseram-lhe que não era rentável este nó. Que números é que o Senhor nos pode

apresentar, ou que justificação é que eles deram para não ser rentável porque com

certeza terão dito que não é rentável porque o tráfego é baixo, gera X carros daqui,

porque custa 5 milhões de euros a sua ligação, porque não sei. É importante que nos

esclareça sobre isto. A última questão tem a ver com o PEEMA. O PEEMA, que eu

saiba, deriva de uma obrigação de um contrato efetuado com o Estado. Está lá que

nós temos que ter projeto educativo, foi o senhor Presidente que lançou um PEEMA,

foi o senhor Presidente que o apresentou em janeiro do ano passado e que disse que

passado três ou quatro meses estava a funcionar.  O senhor presidente hoje está

dizer ao seguinte, o PEEMA não vai servir para nada porque este governo mudou as

regras todas, portanto, basicamente, isto é para pôr ao lixo.  É isto? Muito obrigado. -

------ senhor presidente da assembleia -----------------------------------------------------------

------ Senhor presidente, pedia que respondesse em duas palavras,  Se faz favor. -----

------ senhor presidente da camâra ----------------------------------------------------------------

------ Muito obrigado. Eu até não respondo, se quiserem poupar tempo, eu até nem

respondo. Sobre a ligação Águeda-Aveiro, mantenho a ligação Águeda-Aveiro, peço

que fale com o Senhor presidente da CIRA, que tem melhores ligações com ele do

que eu. Sobre o nó... Aquilo que eu deixo efetivamente cair é o nó da autoestrada,

porque isso era uma reivindicação de Águeda e minha, em particular. Sobre a Brisa,

aquilo que dizem é que um nó para ser rentável precisa no mínimo de ter 8000 (oito

mil) carros dia, ok? Nós aqui não chegávamos aos 3000 (três mil), andaríamos por aí,

portanto ficávamos muito longe. Isto não estamos a falar... estamos a falar de custos

de manutenção do funcionamento do nó, não é custos de execução do nó. Sobre o

PEEMA,  nós  temos  uma  Comissão  de  acompanhamento  da  transferência  de

competências  que não levanta qualquer  problema a que tenhamos esta posição.

Muito obrigada. --------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------- ORDEM DE TRABALHOS ------------------------------------
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------ A pedido do senhor presidente da câmara, efetuado após a convocatória, no

sentido de colocar à consideração da assembleia a inclusão de três pontos adicionais

tendo em conta a sua alegada urgência, foi pedido ao senhor presidente da Câmara

que explicasse à Assembleia  a urgência e natureza dos mesmos, sendo o primeiro,

a  análise  e  votação  da  proposta  da  Câmara  Municipal  de  reconhecimento  do

interesse  público  e  isenção  do  Imposto  Municipal  sobre  Imóveis  para  o  projeto

Mesacer Ceramics, Lda., o segundo, a análise e votação da proposta da Câmara do

imposto  municipal  sobre  Imóveis  e  do  imposto  municipal  sobre  transmissões

onerosas de imóveis para projeto Butterfly da SAKTHI Portugal SP21 S.A. e, último

ponto, análise e votação da proposta da câmara municipal para autorização prévia de

compromissos plurianuais. -----------------------------------------------------------------------------

------ Senhor Presidente da Câmara ---------------------------------------------------------------

------ Muito obrigado, senhor presidente. Sobre o interesse público para a Mesacer

Ceramics,  esta  empresa  pretende  ou  está  a  equacionar  a  possibilidades  de  se

instalar no concelho de Águeda para vir produzir loiça em grés loiça em utilitária em

grés,   nas  antigas  instalações  da  Cerâmica  Apolo  que  estão  devolutas  neste

momento.  E para poder  ser adequada ou mais convincente a sua localização no

concelho coloca à câmara a possibilidade de lhe ser declarado o interesse público e

a isenção de IMI, por 5 anos portanto nas suas instalações. Quanto à SAKTHI é uma

isenção de IMI que está em causa, que por lapso quando foi feita, quando veio aqui a

proposta de concessão de interesse público municipal, eu pensava que estaria dentro

do  interesse  público  e  não  está.  É  um processo  autónomo e,  como  tal,  isto  foi

negociado na altura com a SAKTHI Portugal nas condições para eles se instalarem

em  Águeda.  Sobre  as  despesas  plurianuais,  portanto  são  despesas  que  nós

precisamos de ter o aval da Assembleia Municipal para poder realizar porque vão

abranger mais de um ano civil. Obrigado. ----------------------------------------------------------

------ senhor presidente da assembleia -----------------------------------------------------------

------  Obrigada.  Não sei  se alguém pretende algum esclarecimento adicional  para

alguma das questões... Se faz favor, deputado Hilário Santos. -------------------------------

------ deputado Hilário Santos ------------------------------------------------------------------------

------ Não é sobre nenhum destes pontos. Falta aí um ponto que é sobre informações.

Muito obrigado. --------------------------------------------------------------------------------------------
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------ senhor presidente da assembleia -----------------------------------------------------------

------ Eu já ia falar sobre ele, primeiro temos que decidir sobre isto.  Não sei se mais

alguém sobre cada um deles, se faz favor, Paulo Pereira. -------------------------------------

------ Paulo Pereira ---------------------------------------------------------------------------------------

------ Muito boa noite, Senhor presidente, Senhoras secretárias, senhor presidente da

Câmara e respetivo executivo, caros colegas, estimado público, todos aqueles que

nos assistem também pela Águeda TV. Se eu bem percebi nós vamos adicionar três

pontos,  se a memória não me trai,  à  nossa ordem trabalhos sobre os quais  não

temos ainda documentação. ---------------------------------------------------------------------------

------ senhor presidente da assembleia -----------------------------------------------------------

------ Foi colocada no link, nos cds, mas, de qualquer forma, ela está aí disponível em

papel para quem quiser consultar. --------------------------------------------------------------------

------ Paulo Pereira ---------------------------------------------------------------------------------------

------  Mas,  lamento  que  não  tenham  antecipadamente  também  alertado  de  que

mesma foi lá colocada. ----------------------------------------------------------------------------------

------ senhor presidente da assembleia -----------------------------------------------------------

------ No link está lá uma pasta com assuntos urgentes e eu achei que isso era claro.

------ Paulo Pereira ---------------------------------------------------------------------------------------

------ Eu percebo e até os descarreguei. Confesso que não os abri porque cometi um

erro, mas que perdoe-me acaba por ser provocado e acaba por acontecer porque ao

preparar  a  assembleia  guiei-me  pela  ordem  trabalhos  que  tenho  na  mão.  Nada

custaria de haver um alerta para essa situação. Naturalmente, da forma que foi não

irei  votar  contra,  mas já  numa Assembleia anterior  ,  penso que foi  mesmo numa

assembleia anterior, houve alguns reparos relativamente a alguns assuntos urgentes

que nos pareciam que poderiam ser antecipadamente colocados na ordem trabalhos

e mais uma vez parece-me que seria o caso. Muito obrigado. -------------------------------

------ senhor presidente da assembleia ----------------------------------------------------------

------  De facto,  podia fazer um alerta acerca disso e acho que futuramente,  nada

custa fazê-lo.  Não sei se pretende ainda usar a palavra. --------------------------------------

------ Paulo Pereira ---------------------------------------------------------------------------------------

----- Queria saber onde estão disponíveis...---------------------------------------------------------

------ senhor presidente da assembleia -----------------------------------------------------------
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------ Os serviços da Câmara têm um exemplar, pode consultar. Existe mais alguém

aqui que pretende usar da palavra para esclarecer alguma questão? Se faz favor,

senhora deputada Marlene Gaio. ---------------------------------------------------------------------

------ Senhora Deputada Marlene Gaio. -----------------------------------------------------------

------ Boa noite a todos, Senhores ribeirenses, excelentíssimo Senhor presidente da

Assembleia Municipal, senhoras secretários, presidente da Câmara, os jornalistas, os

meus colegas da Assembleia Municipal, todos os demais presentes. Eu, mea culpa,

confesso que aconteceu-me o mesmo que ao Paulo Pereira e, portanto uma vez que

está consultar o único exemplar disponível eu só queria...-------------------------------------

------ senhor presidente da assembleia -----------------------------------------------------------

------ Não, há outro exemplar. --------------------------------------------------------------------------

------ Senhora Deputada Marlene Gaio. -----------------------------------------------------------

------ Ah, há outro....  Mas, resumidamente, relativamente ao primeiro ponto, que nos

fizesse, que nos fornecesse informação acerca do interesse público dessa empresa,

uma vez que há requisitos previstos na lei e na intervenção que fez, de facto, não

mencionou num deles obrigada. ----------------------------------------------------------------------

------ senhor presidente da assembleia -----------------------------------------------------------

------ Senhor presidente, se faz favor.-----------------------------------------------------------------

------ senhor presidente da câmara ----------------------------------------------------------------

------ Eu peço desculpa, mas preciso dos apontamentos. Vamos lá ver. Obviamente

que este assunto foi visto pelos serviços, e estão elencados. Isto tem a ver com o

volume de  investimentos  que  é  superior  a  3  (três)  milhões  de  euros  e  no  caso

concreto  da  Mesacer  são também postos  de  trabalho,  embora  a  concessão  dos

benefícios fiscais tem só a ver com investimento e o investimento é só três milhões

de euros, e investimento salvo erro que eles propõem 7 (sete) milhões... espere, não,

calma...  12  (doze)  milhões  de  investimento  e  prevê-se...   é  bastante  superior,  o

montante é bastante superior aos 3 (três) milhões e não gostaria de estar a dizer um

número, posso dizer 7 (sete) posso dizer 8 (oito) sei que... são 16 (dezasseis) ok....

Exportações anuais... 3 (três) milhões isso eu vi partir 3 (três) milhões nós temos 5

(cinco) milhões no regulamento do parque empresarial  é que temos 5 (cinco)...  é

superior, ok? Esclarecido?-------------------------------------------------------------------------------

------ senhor presidente da assembleia -----------------------------------------------------------
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------  Vamos  dar  aqui  um  compasso  espera  antes  de  votarmos.   Estamos  em

condições de votar  a  introdução do primeiro  ponto  portanto  trata-se de Mesacer.

ponto 3.12 (três ponto doze) análise e votação da proposta da Câmara Municipal de

reconhecimento entre público isenção de Imposto Municipal sobre Imóveis para o

projeto Mesacer Ceramics, Lda. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por

maioria com duas abstenções. Iríamos ao segundo ponto que penso que também já

foi esclarecido, análise e votação da proposta da Câmara Municipal de isenção de

Imposto Municipal sobre Imóveis, Imposto Municipal sobre transmissões onerosas de

imóveis para o projeto Butterfly da SAKTHI Portugal SP21 SA. Quem vota contra?

Quem se abstém? Aprovado por maioria com uma  abstenção.  E, finalmente, análise

e  votação  da  proposta  da  Câmara  Municipal  para  autorização  prévia  de

compromissos plurianuais, escuso-me de ler o resto relativamente à celebração do

contrato de aquisição de serviços de seguros através da contratação de diversas

apólices e franquias e aprovação da adenda ao protocolo número 258/2016. Quem

vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com uma abstenção. Portanto,

estes pontos passam a integrar a ordem de trabalhos com os pontos 3.12, 3.13 e

3.14. Já agora, sobre este assunto, também por qualquer razão informática que eu

não consegui perceber na altura, o ponto sobre a apreciação da informação escrita

sobre o Excelentíssimo senhor presidente Câmara em que é uma informação que

vem  em  todas  as  sessões  da  Assembleia  Municipal  ordinárias  não  seguiu  na

convocatória e ao assinar não me apercebi disso. Mas a informação foi enviada para

todos os membros porque vai sempre, quer no link, quer finalizar quer nos cds com

toda informação e portanto  eu peço-vos que autorizem a introdução deste  ponto

porque efetivamente toda a gente teve acesso a essa informação e todos sabem que

este ponto faz parte sempre da ordem de trabalhos. Penso que se ninguém se opõe,

que seja introduzido e que passa a ter a numeração 3.1. como primeiro ponto da

ordem de trabalhos. Alguém se opõe? Penso que não. ----------------------------------------

------ Eu  de gostaria de me abster. -------------------------------------------------------------------

------ senhor presidente da assembleia -----------------------------------------------------------

------ Então vou pôr a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por

maioria  com  uma  abstenção.  E,  portanto,  estamos  a  tratar  da  apreciação  da

informação escrita  do excelentíssimo senhor  Presidente  da Câmara Municipal  de
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Águeda acerca da atividade municipal, bem como da situação financeira do município

nos termos do disposto na alínea c do número dois do artigo 25º da Lei 75 de 2013.

Não sei se sobre esta informação alguém quer usar da palavra ou também o senhor

presidente da câmara não sei se pretende ou não, senão passaremos ao ponto 3.2

que se trata da tomada de conhecimento da proposta da Câmara Municipal para

denúncia do protocolo 1/2013 cedência da exploração/gestão do Parque do Souto

Rio e Parque Aventura. Portanto, é uma tomada de conhecimento, não sei se alguém

pretende aqui usar da palavra.... o senhor deputado António Martins, se faz  favor. –--

------ senhor deputado António Martins ----------------------------------------------------------

------  Senhor  presidente,  sobre  esta  matéria,  eu  gostaria  de  tecer  aqui  algumas

considerações que penso que são importantes no seguimento daquilo que o senhor

Presidente da Câmara vem pedir a esta assembleia. Eu relembraria que este Parque

do Souto Rio foi concessionado à Junta Freguesia da Borralha. Na altura, era o Jorge

Mendes presidente, na tentativa de, digo eu, libertar a câmara do ónus de ter que

gerir  o  Souto  Rio  e  passar,  digamos,  para  a  estrutura  local  que  era  a  junta  de

freguesia e para o Jorge a gestão do Souto Rio, a dinamização do Souto Rio. Na

altura, como o senhor Presidente se deve recordar foram várias as opiniões, mas

também houve  a opinião de que se calhar a junta com os subsídios que a Câmara

Municipal, na altura, iria transferir, não tinha grande capacidade de fazer grande obra

naquele espaço, de qualquer das formas, foi feito e mesmo antes dessa concessão

eu devo relembrar aqui que já nas Junta anteriores e, nomeadamente, no tempo em

que  era  presidente  da  junta  o  senhor  Aurélio  Ferreira,  foram  feitas  várias

intervenções  no Souto  Rio  que  custaram dinheiro  à  autarquia  nomeadamente  os

sanitários  foram  feitos,  muros,  vedações  e,  posteriormente,  a  própria  câmara

municipal  fez uma intervenção no Souto  Rio  pavimentando aquilo  de uma forma

bastante  discutível  porque  durante  muitos  anos  aquilo  da  pavimentação  não  foi

precisa rigorosamente para nada e aquilo que lá foi posto é discutível até em termos

de segurança para quem utiliza Parque de Souto Rio, particularmente, para crianças,

mas  pronto  foi  feita  intervenção  que  foi  feita.  Os  Escuteiros  chegaram  a  ter  lá

instalações e, portanto, aquilo sempre foi minimamente ocupado, mas muito pouco

controlado, foi vandalizado pura e simplesmente porque a utilização sendo precária o

vandalismo normalmente cresce e sobe. Depois, acontece que a junta foi substituída,

Ata da 1ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 17/fevereiro/2017

41



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

é,  neste  momento,  da  responsabilidade  da  União  de  Freguesias  de  Águeda  e

Borralha e, nomeadamente, do senhor Paulo Seara que é o presidente e, portanto,

vem  neste  momento  a  Câmara  Municipal  solicitar  a  denúncia  do  contrato  de

associação  que  havia  entre  a  Junta  de  Freguesia  ,  neste  momento  União  de

Freguesias e a Câmara Municipal. Eu devo dizer que.... ao tomar conhecimento está

a solicitar que eu reconheça que vão cessar e que vão ficar com o Parque do Souto

Rio. Sim. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ senhor presidente da assembleia -----------------------------------------------------------

------ É só informar. ----------------------------------------------------------------------------------------

------ senhor deputado António Martins ----------------------------------------------------------

------  Ele vem cá dizer,  ou melhor,  o  senhor  Presidente vem cá dizer  que,  neste

momento, denuncia o contrato, vai ficar com o Parque do Souto Rio novamente e,

portanto, era isto que estava genericamente a tentar dizer. Mesmo neste momento,

meus  senhores,  o  parque  com o  senhor  Presidente  de  freguesias  de  Águeda  e

Borralha bem sabe, está num estado de elevada degradação.  Recentemente, como

penso que sabe também, o rio fez das suas e deu cabo das margens do parque e

neste  momento  o  que  acontece  é  que  indo  nós  a  seguir,  senhor  presidente,  e

aproveito aqui para fazer o reparo, porque nós vamos discutir passados dois pontos

de novo a situação do Souto Rio quando eu acho que deveria ter havido o cuidado de

ter introduzido os dois pontos de seguida porque evitávamos se calhar voltar a falar

no assunto. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ senhor presidente da assembleia -----------------------------------------------------------

------ Podemos fazer essa alteração, discutimos a seguir, não há nenhum problema. -

------ senhor deputado António Martins ---------------------------------------------------------

------ Pronto, se a Assembleia assim o entender eu penso que seria mais correto.

Portanto o que acontece neste momento é que a seguir à Câmara Municipal vem-nos

solicitar que nós autorizemos a concessão por um período de 10 anos a uma nova

entidade,  mas o  que  acontece  é  que  o  estado  em que  está  o  Souto  Rio  neste

momento,  eu tenho dúvidas que a nova entidade que pretende a  concessão,  vá

aceitar a concessão no estado em que aquilo está e portanto parece-me a mim e o

senhor presidente vai confirmar que a Câmara Municipal vai ter que intervir no Souto

Rio para fazer obras de beneficiação e por aquilo que eu lá vi, que fui lá, é capaz de
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ser necessário para se fazer obras decentes é capaz de se necessário, se calhar,

umas centenas de milhares de euros porque é preciso fazer contenção de terras é

preciso se calhar fazer a contenção. É necessária intervenção das entidades que tem

que autorizar esse tipo de obras e, portanto, eu tenho muitas dúvidas quando nós

entrarmos no ponto seguinte tenho muitas dúvidas de que nós estejamos a dar um

aval ao senhor presidente da câmara para fazer ou ao executivo para fazer uma

concessão que depois venha implicar não aquilo que rigorosamente está lá expresso,

mas que venha a implicar uma certa despesa suplementar à margem da concessão

que vai ser feita e portanto eu pedia ao Senhor presidente acerca desta matéria que

esclareça  o  que  é  que  vai  conhecer  relativamente  àquilo  e  também gostaria  de

perguntar neste caso ao senhor Presidente da União de Freguesias de Águeda e

Borralha porque é importante e eu gostaria de o ouvir e se calhar ele também se quer

expressar qual é opinião dele nesta matéria. Se ele, de facto, anuiu, se foi ele que

pediu efetivamente também para deixar ter ónus de ter que manter o Souto Rio e ter

que se preocupar com ele, qual é a opinião dele tem relativamente a esta matéria.

Aproveitava, já agora, se me é permitido, Senhor presidente, um pequeno introito,

para  chamar  também  a  atenção  do  senhor  presidente  da  União  de  Freguesias,

depois cá virá, relativamente a uma situação que existe neste momento na Borralha,

que é preocupante. Como o senhor Presidente União de Freguesias sabe, ABARCA

está neste momento sem direção, vai muito provavelmente fechar as portas, tem uma

série de ativos neste momento que estão degradados, nomeadamente tinha e tem

bens que lhes foram dados pela Junta de Freguesia, portanto custaram dinheiro ao

erário público. Tem um campo que estava vandalizado e degradado, portanto não

tem  atividade  praticamente  neste  momento,  não  tem  atividade,  é  uma  ativo  da

freguesia  que,  enfim,  está  neste  momento  em  riscos  de  pura  e  simplesmente

desaparecer. Queria que também sobre matéria, porque entretanto fui questionado

sobre isso,  queria perguntar ao senhor Presidente da ABARCA se, de facto, teve ou

tem alguma intervenção neste momento. O que é que pensa relativamente àquilo? E

se a União de Freguesias fez, de facto, alguma coisa para atalhar esta situação que,

de facto, não é agradável para ninguém, reconheço que para o senhor presidente da

união  de  freguesias  não  é,  para  os  habitantes  da  Borralha  também e creio  que
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também para nenhum município será, portanto gostaria de ouvir a sua opinião nessa

matéria. Reserve-me, portanto, depois da intervir a seguir, se entender. ------------------

------ senhor presidente da assembleia -----------------------------------------------------------

------  Muito obrigado.  Eu ia  sugerir  também, aliás,  de acordo com a sugestão do

senhor  deputado António  Martins,  que nós  possamos discutir  os  dois  pontos  em

conjunto, não vejo problema relativamente isso. -------------------------------------------------

------ senhor presidente da câmara ----------------------------------------------------------------

------ Posso intervir? --------------------------------------------------------------------------------------

------ senhor presidente da assembleia ----------------------------------------------------------

------ Só um bocadinho, senhor presidente. --------------------------------------------------------

------ senhor presidente da câmara ----------------------------------------------------------------

------ Era sobre isso, sobre junção dos pontos.  Ia pedir para retirar o outro. Porque

foram detetadas algumas, são formalidades mas algumas, erros de formalidades e

como tal eu ia pedir para ser retirado segundo ponto. -----------------------------------------

------ senhor presidente da assembleia ----------------------------------------------------------

------ Ou seja, o 3.5, certo? ----------------------------------------------------------------------------

------ senhor presidente da câmara --------------------------------------------------------------

------ Sim, sim. Eu quando chegasse lá ia pedir só estou a falar porque falou de...

Não, não 3.4, peço desculpa. -------------------------------------------------------------------------

------ senhor presidente da assembleia ---------------------------------------------------------

------ Não, passou a ser o 3.5. ------------------------------------------------------------------------

------ senhor presidente da câmara ---------------------------------------------------------------

------ Ok, certo, certo. ------------------------------------------------------------------------------------

------ senhor presidente da assembleia ----------------------------------------------------------

------  Nesse caso,  tenha a palavra, senhor presidente da União de Freguesias de

Águeda e Borralho. --------------------------------------------------------------------------------------

------ senhor presidente da União de Freguesias de Águeda e Borralho -------------

------ Como estávamos a falar do Souto Rio, eu bebi um bocadinho de água para me

ambientar. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que o Souto Rio é um espaço

mítico e histórico do concelho de Águeda, que o feriado municipal se chama feriado

municipal  do Souto Rio,  e que tem a ver com as memórias de todos,  de todo o

concelho, dos nossos antepassados e de nós próprios. Relativamente ao Souto Rio
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queria dizer que, de facto, a junta de freguesia, penso que foi lapso da câmara, algo

aconteceu, não chegou nenhuma comunicação à junta dizendo que havia a renúncia

do contrato, penso que foi qualquer problema da documentação chegar lá à junta de

freguesia entretanto. Acerca do Parque do Souto Rio foi como tudo na minha vida, O

Parque do Souto Rio para mim foi uma paixão tinha quatro anos quando houve a

união das freguesias, uma das coisas que eu falei foi exatamente no Parque Souto

Rio que era algo que eu gostaria de revitalizar e devolver às pessoas. A União de

Freguesias  de  Águeda  e  Borralha  tem  inclusivamente  um  estudo  feito  com  um

arquiteto paisagista, o mesmo que fez o estudo e o trabalho para o Parque Botânico

de Vale Domingos mas o Parque do Souto Rio é do domínio privado da Câmara

Municipal e foi entendimento da junta que, falar com o senhor presidente da Câmara

para que nos ajudasse a pôr em prática de projeto e fazer essas obras, obras que

naturalmente seriam avultadas até porque não tratamento durante muitos anos das

margens do rio e do próprio parque e das intervenções que falou e muito bem com

tipo de piso inadequado e um sem-número de outras intervenções na minha opinião

desadequadas fez com que o processo de degradação acontecesse. Aquilo que eu

posso dizer é que é união freguesias de Águeda e Borralha quando assumiu a gestão

do parque fez uma limpeza como já há muitos anos não havia. Hoje, de qualquer

ponto da estrada, temos visibilidade para o rio, que era uma coisa que não existia e,

portanto,  dentro  daquilo  que  humana  e  tecnicamente  era  possível,  a  união  de

freguesias  cumpriu  e  bem com protocolo  que  tinha com a câmara.  Este  mesmo

protocolo que aqui vem, portanto, a câmara tem a legitimidade política protocolo diz

que  qualquer  uma  das  partes  pode  denunciar  o  contrato  com  30  dias  de

antecedência, portanto é legítimo da Câmara, mais sendo um espaço de domínio

privado. No ano passado houve uma empresa, creio que não é esta, que abordou a

junta no sentido de fazer um protocolo idêntico a este e este é um tipo de protocolo

que vai fazer com que uma grande área do Parque seja ocupada, porque toda aquela

parte do arborismo e que, de facto, estava desaproveitada se for usada portanto a

maioria da população não terá acesso àquela área. Ora quando a câmara e penso

que no documento que apresentou que diz que pretende incrementar e com esta

concessão do parque trazer muita gente vai fazer e aqui é que está a única diferença

de visão poderá fazer com que as pessoas de Águeda tenham dificuldade em aceder
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ao parque na sua plenitude e usufruir daquele parque na sua plenitude cada facto

aquele que é o ensejo da câmara que é trazer muita gente às atividades e ao Parque

do Souto Rio, e o encha de gente e portanto isso é única coisa que nos diferencia

Parque do Souto Rio precisa de intervenção profunda nas suas margens. O tipo de

árvores que tem não são adequadas, não são as espécies adequadas ao rio, tem

eucaliptos  de  tamanho  gigante,  eucaliptos  esses  que  deveriam  ser  retirados  da

margem porque tendo muita água,  quando as cheias são grandes e fortes como

aconteceu eles acabam por cair como aconteceu importante, em frente ao fontanário

há um rombo brutal porque caíram dois eucaliptos gigantes. Este é um risco que

pode acontecer ao longo de todo parque. Aliás, todas as outras árvores cresceram de

forma desmesurada exatamente pela dimensão absurda dos eucaliptos e portanto as

árvores terão que crescer e, portanto, é um sítio que se torna às vezes desagradável

ao final do dia porque o sol não chega lá dada a densidade das árvores que lá estão.

O plano que a junta de freguesia queria fazer era um corte seletivo das árvores para

criar  clareiras  e  poder  tornar  o  espaço  mais  aprazível.  Infelizmente,  a  câmara

entendeu que não o deveria fazer, e muito bem, e portanto encontrou como solução a

concessão deste parque a uma empresa privada para dinamizar. O receio que a junta

tem é que possa haver dificuldade das pessoas em aceder de forma livre ao Parque

do Souto Rio isso marca aqui uma diferença de análise. Eu acho que o Parque do

Souto Rio por toda a sua história, por tudo aquilo que serviu à nossa comunidade,

porque o feriado municipal também um feriado interessantíssimo porque é um feriado

que assenta no convívio entre pessoas dos diferentes lugares da freguesia e das

diferentes freguesias e Águeda concelho, e Águeda cidade, e Águeda vila e Águeda

Borralha é um espaço de convivência entre todos e acho que o espaço do Souto Rio

deveria continuar a ser um espaço de todos, onde todos convivêssemos da forma

que  os  nossos  antepassados  o  fizeram  e,  portanto,  a  União  de  Freguesias  de

Águeda  e  Borralha,  percebendo  a  boa  intenção  do  executivo  em  fazer  esta

concessão, acha que esta concessão pode não ser o melhor para as pessoas de

Águeda. Este é um dilema e neste dilema eu estarei sempre, mas sempre, com as

pessoas da minha terra, com as pessoas de Águeda e é o que me apraz dizer acerca

do Souto Rio. Se a câmara tiver que investir lá dinheiro para recuperar as margens e

se a empresa for um sucesso, eu estarei  sempre do lado da solução.  Eu estarei
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sempre por aquilo que é melhor para a minha terra e para os meus conterrâneos,

estarei sempre do lado da solução. Se esta for a melhor solução, eu estou com esta

solução; Era o que me apraz dizer e que o Souto Rio volte a ser concessionado ou

não o ex-libris da nossa cidade e um ex-libris do nosso concelho que é isso que

todas as gentes de Águeda e Borralha querem.  Obrigado. -----------------------------------

------ senhor presidente da assembleia -----------------------------------------------------------

------ Muito obrigado. Eu relembro que estamos tomar conhecimento da proposta da

câmara para  denúncia  do protocolo  e  que  o  ponto  3.5  foi  retirado,  portanto  não

vamos discuti-lo, portanto, não sei se mais alguém. Senhor Deputado Hilário Santos,

tinha-me esquecido: --------------------------------------------------------------------------------------

------ Senhor Deputado Hilário Santos ------------------------------------------------------------

------ Muito obrigado, senhor presidente. Ouvi com atenção as justificações do senhor

Presidente da Junta de Freguesia dos arredores de Águeda como ele costuma dizer,

embora não tenha ficado, peço desculpa, arredores de Águeda exceto Paredes e

Borralha que isso é outra história... embora não tenha ficado esclarecido numa coisa.

Este,  o  parque  Souto  Rio,  é  efetivamente  emblemático  em  Águeda,  concordo

inteiramente com isso. O protocolo define efetivamente a possibilidade de qualquer

uma das partes terminar com o mesmo com 30 (trinta) dias de antecedência pelo

menos à data da sua renovação não é a qualquer momento. A data da sua renovação

5 (cinco) de Abril, não é a qualquer momento, não com 30 dias a qualquer momento,

mas o senhor Presidente da Junta diz que a junta não incumpriu com nada, tudo

funcionou  bem  neste  processo.   Eu  não  estou  muito  de  acordo  com  o  senhor

presidente da junta. Eu nunca achei boa piada que o Parque do Souto Rio fosse

concessionado da maneira como foi. Eu não pude apreciar bem porque os dados que

nos são dados,  que nós temos não são muito claros,  mas parece-me que a área

vedada e concessionada são cerca de 26000 m²,  não tenho a certeza se é esta

área,  mas  para  quem  conhece  o  Parque  do  Souto  Rio,  a  área  vedada  e

concessionada representa se calhar 75% do parque, não tenho bem certeza, é quase

tudo,  pronto.  E  eu  até  sou  favorável,  muitas  vezes,  às  concessões,  mas  há

determinados serviços públicos que eu penso e o Parque do Souto Rio é história de

Águeda, que eu penso podemos ter algum cuidado sobre isso, se queremos fazer lá

uma concessão pois que o façamos, não podemos estar, embora o público tenha
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acesso ao parque, é sempre um acesso condicionado, eu não vejo muito bem esta

opção,  Não a  vamos discutir  hoje  aqui,  o  senhor  Presidente está comunicar  que

basicamente denunciou o protocolo, mas como com certeza algum dia o virá aqui

trazer outra vez, eu acho que a Câmara devia olhar para aquilo de outra maneira,

onde o interesse do público fosse mais evidente. Eu, se havia sítio que eu não fazia

isso, era no Parque do Souto Rio como por exemplo se amanhã quiser concessionar

o parque de Alta Vila. São parques que fazem parte da história de Águeda. Eu acho

que uma das funções do nosso município é efetivamente também aqui, então sim,

exercer a função pública que é tratar destes e dar acesso a toda a população em

igualdade de circunstâncias. Não estou não sou radical desta discussão mas não

acho nenhuma piada a isto pois ao contrário do senhor presidente da junta, desta vez

até concorda com uma concessão. Muito obrigado. ---------------------------------------------

------ senhor presidente da assembleia -----------------------------------------------------------

------ O senhor presidente Paulo Seara ainda quer fazer uma declaração, se faz favor.

------ Paulo Seara -----------------------------------------------------------------------------------------

------ Eu queria dizer que eu não disse que estava a favor da concessão... Alguns

mal-entendidos que eu queria clarificar. Aquilo que eu disse é que entendo e percebo

que a câmara no documento que apresentou queira otimizar e rentabilizar o Parque

do Souto Rio. Não sou minimamente favorável é que o Parque Souto Rio tenha, de

forma condicionada, o acesso das pessoas, foi o que eu disse aquilo, que eu não me

revejo  nesta  proposta.  Eu  disse  o  seguinte,  se  o  parque,  conforme  está  no

documento, e essa é também uma obrigação da câmara porque o terreno do domínio

privado da câmara quer implementar, sob o ponto vista turístico sob o ponto de vista

da afluência de pessoas,  o tipo de desporto que lá vai ser praticado que é todos

aqueles aparelhos que são conhecidos, que lá estão colocados. Se toda essa zona

for regularmente usada, a esmagadora maioria do parque é de difícil acesso porque

eu não posso andar a fazer arborismo e andarem pessoas a passar cá em baixo e,

portanto, aquilo que eu disse é que havia dificuldade na fruição do espaço por parte

dos cidadãos, fruição é utilização, a livre circulação não será possível. Se a ideia do

executivo  ao  concessionar  é  que  esta  concessão  tenha  êxito,  logo  há  da

possibilidade de um cidadão aguedense  utilizar  o  parque de uma forma normal

conforme o faz agora e disse vou voltar a dizer entre o Parque do Souto Rio ter muita
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gente de fora a fazer arborismo e outro tipo de atividades e um qualquer cidadão de

Águeda ter acesso àquele parque por uma questão de memória, por uma questão de

lá querer ir, seja por que razão for, eu prefiro que o cidadão lá possa ir livremente, foi

isso  que  eu  disse  aqui,  disse  também que  a  união  de  freguesias  de  Águeda  e

Borralha perdeu ou ganhou muito tempo a analisar o Souto Rio e o que queria fazer

do Souto Rio era um parque idêntico àquele que está feito em Monfiar, ou seja, dar-

lhe um certo urbanismo para que as pessoas afluíssem lá de uma forma mais natural

porque se ele tiver devidamente arranjado e organizado como esteve aqui há uns

anos atrás, a fluência das pessoas é muito maior. Repare, engenheiro Hilário, que

Monfiar era um sítio que tinha um barzinho lá em baixo e pouco mais e tinha algumas

pessoas, quando nos interviemos e fizemos alguma coisa, muito mais gente lá vai,

Repara que arredonda na Castanheira do Vouga, é um buraco que fica lá no fundo,

Enquanto  não tinha nada,  pouca gente lá  ía,  hoje  quando junta  de freguesia  da

Castanheira, Belazaima e Agadão fez obras, hoje é um mar de gente que lá vai.

Repare que senhor Presidente da Junta do Préstimo com as obras que fez. Na praia

da do  ofusqueiro é  gente  e  gente  que  lá  vai  e  aquilo  que  eu  acho  que  era

interessante fazermos às portas da cidade, dentro da cidade porque Souto Rio está

na  área  da  cidade,  era  termos  uma  praia  à  boa  maneira  antiga,  onde  eu  e  o

engenheiro Hilário aprendemos a nadar, não foi bem no Souto Rio, mas foi no rio e

eu gostava que Souto Rio voltasse ser um espaço aonde os nossos filhos pudessem

aprender a nadar como nós aprendemos no rio. Essa, essa é uma das funções dos

autarcas,  essa, eu também tenho filhas, falei filhos do plural que engloba o sexo

feminino  e  masculino...  e  gostava  era  que  as  nossas  crianças  pudessem  fruir  e

usufruir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ senhor presidente da assembleia -----------------------------------------------------------

------ Faça favor de concluir. ----------------------------------------------------------------------------

------ Paulo Seara -----------------------------------------------------------------------------------------

------ Há um projeto que terei todo gosta mostrar a quem quiser ver,  uma intervenção

que poderia rondar 200, 250, no máximo €300.000 alterariam por completo o Souto

Rio.  Na  minha  opinião,  um  parque  de  lazer  muito  mais  do  que  de  desporto  e

aventura, mas isto claramente são opções. Relativamente agora ao Professor Martins

e relativamente à ABARCA, não sei o que se passa em concreto na ABARCA, Como
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não sei o que se passa em concreto em muitas associações, sei que há um campo

de  futebol  em  muito  mau  estado,  as  pessoas  da  ABARCA também  ainda  não

contactaram para me por ao corrente da situação que se passa na ABARCA, estarei

sempre ao dispor para ajudar mas cada entidade e há bocado falou-se na questão

das competências, delegadas não delegadas... o desporto é claramente da área do

município e não da freguesia e portanto a junta é um parceiro que está sempre na

primeira linha mas para coisas de pequena monta infelizmente, mas estaremos com

a  ABARCA  e  com  todas  as  associações  da  freguesia  sempre  que  tenhamos

conhecimento e formos contactados.  Eu não tenho conhecimento,  vou-me inteirar

depois do que me disse, com certeza que o irei fazer porque na Borralha, ABARCA é

uma instituição  extremamente  importante,  não  havendo  muitas,  é  uma das  mais

importantes e que tem muitos anos de história mesmo que recente mas que tem um

número já acentuado de anos e que portanto a junta estará ao lado da ABARCA

como de todas as associações, naquilo que nos é possível, e infelizmente o que nos

é possível é pouco. Por isso é que eu ao longo destes anos tenho reivindicado que é

preciso passar mais competências para juntas de freguesia, como se calhar é preciso

passar mais competências do Estado para as câmaras municipais porque se calhar

um trabalho de proximidade é mais eficaz e mais eficiente e esta tem sido a minha

luta nestes anos em que estou na sessão das nacional de freguesias e que estou à

frente da União de Freguesias Águeda e Borralha. Muito obrigado. ------------------------

------ senhor presidente da assembleia -----------------------------------------------------------

------  Bom, não havendo mais inscrições vou dar  a palavra senhor  presidente da

câmara para encerrar este assunto. -----------------------------------------------------------------

------ senhor presidente da câmara ----------------------------------------------------------------

------ Obrigado. Ora bem, sobre o Souto Rio. Já ando por aqui há alguns anitos e

assistia a algumas intervenções que lá foram feitas e lembro-me como era o Souto

Rio  antes  das intervenções.  Antes  de  ter  aquele  piso  que  toda  a  gente  diz  que

adequado, todos os anos era preciso colocar lá terra porque o rio limpava a terra toda

e ficavam as raízes, ok? Porque aquilo tem muita corrente e como tal nós estamos a

falar junto ao rio, leito de cheia, renes, tudo, só podemos ter determinados tipos de

pavimentos e aquele pavimento que lá está é o que é autorizado para aquelas zonas.

Não é o mais confortável para andar, não, mas é o que é autorizado e portanto esse
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pavimento, aquele pavimento que lá está terá de se manter ou aquele ou outro igual

porque senão estamos todos os anos a recarregar de terra aquele parque. Depois

também há uma idealização que fazemos do Parque do Souto Rio. O Parque do Rio

está voltado ao Norte w voltado ao norte tem pouca insolação.  Se juntarmos as

árvores que ele tem e que vai ter é uma situação também de alguma dificuldade.

Porquê? Porque rapidamente a partir do meio da tarde temos muita sombra e não

temos condições de aprazibilidade. Aquilo que fizemos, naquele parque foi há muitos

anos já tentar levar para lá mais gente e colocamos lá, aproveitamos o que o parque

tinha que eram árvores, eu não sou contra nem a favor dos eucaliptos, eu sou...

existem  os  eucaliptos,  eles  lá  estão  e  são  de  grande  porte  e  como  é  que  nós

poderíamos rentabilizar aqueles eucaliptos e aquelas  infraestruturas? Era colocar lá

um parque de arborismo que ocupa uma zona delimitada, muito delimitada, daquele

parque e obviamente se andou lá alguém por cima que se espera que não caia baixo,

mas pode acontecer  um acidente,  é conveniente que não esteja  lá  ninguém por

baixo. E quando foi feito Parque, desde quando foi construído esta infraestrutura a

ideia já era concessionar, E Não sei se estão recordados, alguns assistiram aqui a

este processo, nós trouxemos cá duas propostas de adjudicação, de duas empresas

que nos disseram que iam explorar aquilo e quando chegou aquilo fizemos tudo,

trouxemos  à  assembleia  não  sei  quando,  quando  chegou  a  altura....  aquilo  que

estamos  a  fazer  de  novo  é  exatamente  o  mesmo  procedimento.  É  com  alguns

pormenores extra porque entretanto já colocamos uma ponte himalaia que foi duas

vezes pelo rio abaixo. Eu recusei-me a colocar uma terceira vez porque iria acontecer

uma terceira vez porque a madeira faz pressão na ponte, parte os cabos e vai por ali

abaixo.  Então,  esta  empresa  que  diz  que  pode  ir  para  lá,  temos  uma  empresa

interessada que pagará €3600 por ano pela utilização daquele espaço e a Câmara

não paga a manutenção, portanto há aqui um ganho mas que se responsabiliza pela

manutenção da ponte e aquela infraestrutura irá se manter sempre no tempo que é

precisa  e  é  de  responsabilidade dessa empresa.  Portanto,  o  parque fica  vedado

obviamente tem que ficar vedado, porque não só na parte do arborismo não pode

andar ninguém mas tem que ter ali uma zona mais reservada, mas há um horário que

será estabelecido em que as pessoas têm livre acesso ao parque. Obviamente que

aquilo  durante a noite é para ficar  fechado mas durante o dia tem oito horas de
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acesso que está reservado ao parque e ao rio. Pronto. E é isto que está em causa

porque quando foi feito logo e colocadas as infraestruturas, a câmara nunca pensou,

nós nunca pensamos em ser exploradores de arborismo,  agarrados ás árvores e lá

em cima,  eh pá, lamento mas não é uma competência da Câmara, pode ser uma

competência criar as infraestruturas para que outros podem a concessão, Pronto e

efetivamente  é  isto  que  está.   Sobre  o  projeto  que  senhor  Presidente  da  Junta

apresentou,  eu  não concordei  com o projeto,  Não tenho  problemas nenhuns em

afirmá-lo porque colocava bastantes árvores abaixo, como ele próprio referiu aqui e

fazia  um jardim que  eu  acho  que  não  iria  funcionar  porque  conhecendo  história

anterior achava que a terra seria arrastada pelo rio e como tal não concordei. Sobre

as obras que foi aqui assim dito que serão necessárias, cada vez mais aquilo que se

faz junto a cursos de água e zonas sensíveis não são intervenções pesadas ou seja

não é betão,  são construções naturais, são estacarias, entrelaçamento de ramos,

Etc. Porque contrariamente o rio tem vida e todos os anos vai mais por aqui vai mais

por ali, cria novos caminhos, aquilo que nós temos que fazer é tentar condicioná-lo

mas  sem  criar  na  minha  perspetiva  estruturas  pesadas  portanto  que  sejam

agressivas,  grandes muros de betão,  etc.  que estão cada vez mais  fora de uso.

Obrigado Senhor presidente. --------------------------------------------------------------------------

------ senhor presidente da assembleia ----------------------------------------------------------

------  Eu  acho  este  assunto  já  foi  suficientemente  debatido,  ó  senhor  presidente.

Pedia-lhe que fosse mesmo muito rápido,  o que está aqui enfim causa.   O outro

ponto seguinte até foi suprimido portanto quando cá voltar a gente volta a discutir isto

com mais pormenor. Pedia-lhe mesmo fosse muito rápido senão não conseguimos

avançar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ senhor presidente da câmara ----------------------------------------------------------------

------  Senhor  presidente,  eu  vou  tentar  ser  o  mais  rápido  possível.  Queria  fazer

algumas considerações que penso que são importantes. A primeira, eu queria dizer

que a questão aqui não tem a ver se agente é favor desta ou daquela árvore. O rio e

as suas galerias rupícolas tem espécies que são adequadas e outras que não são.

Aqui,  discutirmos se somos a favor  do eucalipto ou não,  é pouco relevante,  é o

amieiro, é o freixo  é uma série de espécies que são adequadas e não as que lá

estão. Depois, dizer que a União de Freguesias de Águeda e Borralha no projeto que
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apresentou não tinha muros de betão nem qualquer  tipo  de intervenção pesada,

porque se há uma coisa que eu me fui especializando exatamente nestas coisas da

natureza, as coisas do rio, dos cursos de água e das cheias. E depois também é

importante  dizer  uma  coisa,  o  senhor  Presidente  usa  recorrentemente  uma

expressão que quem mora nas zonas ribeirinhas sabe que não funciona assim, isto,

o rio não passa e não leva a terra embora porque senão a areia do mar era preta.

Não, o rio passa leva alguma terra mas deposita muito mais, até porque os nossos

campos e os campos do Vouga são campo de aluvião é terra preta que  é trazida

exatamente pelo rio. Portanto toda a terra que o rio leva exatamente mais terra que

correu traz e reparo que quando  saíres pelo canal reativa, inicialmente pensava-se

que se ia encontrar muitas pedras foi-se de quatro metros de profundidade e não

havia uma única pedra,  a única coisa que havia era areia. E quem trouxe a areia

preta é mesmo o rio que a traz e a deposita. Portanto, se o rio leva areia do Souto

Rio, nós mais abaixo na Borralha não tínhamos campo porque o rio aí também tinha

levado a terra toda. Ó Senhor presidente, o rio leva e traz, todo o Baixo Vouga é feito

das terras que o rio deposita e ainda bem que é e Águeda é o que é exatamente por

causa dessas terras riquíssimas e por isso é que temos nos campos de milho, tem a

ver com nossa história que é o rio que ao longo dos anos tem irrigado e fortificado

para termos das colheitas de milho que temos. E a intervenção que a junta queria

fazer era uma intervenção ligeira para dar um ar mais urbano e um ar mais digno ao

espaço do Souto Rio. Era só isso que eu queria que ficasse, podia ficar em ideia que

eu não defendo as situações dos entrelaçados, da estacaria, aliás que é o problema

que temos ao longo de todo o rio é exatamente o trabalho artesanal das nossas

agricultores que se perdeu porque hoje usam-se as maquinarias pesadas e portanto

todo enrocamento de pedras que existia com a estacaria não está a ser refeito e

portanto o rio está a tomar conta das margens e a danificá-las brutalmente e nós

temos qualquer dia e conforme já lhe disse o presidente não temos um canal, vamos

ter  um  rio  de  canais  porque  o  rio  ao  longo  das  suas  margens  está  entrar

violentamente nas mesmas, criando rombos violentos porque agricultura não é mais

adequada e porque trabalho não é o mais adequado. Águeda foi construída ao longo

dos séculos com um rio que era navegável,  com as suas gentes que o tratavam.

Infelizmente o nosso rio não é tratado há muitos anos. O senhor fez um trabalho
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fantástico que foi entre pontes. Já lhe pedi que me acompanhasse, que vai além das

pontes e é aí que precisamos de intervir e é aí que precisamos de recuperar o nosso

rio porque Águeda é Águeda porque tem um rio desse nome, e é esse Rio que deu

às nossas gentes todo o saber e tudo aquilo que nós somos.  Era o que eu tinha para

dizer acerca do Souto Rio e o que eu tinha acerca do Souto Rio é simples conforme

as gentes de Águeda são sempre fizeram de uma forma simples e digna. É isso que

eu queria para o Souto Rio. Muito obrigado. -------------------------------------------------------

------ senhor presidente da assembleia -----------------------------------------------------------

------ Encerramos aqui este ponto que era de tomada de conhecimento. Passaremos

ao ponto 3.3 análise e votação da proposta da Câmara Municipal para alteração do

preço de venda de lotes do Parque Empresarial do Casarão durante o ano de 2017.

Não sei se isso é presidente pretende aqui usar da palavra para fazer o ponto de

situação relativamente isto. -----------------------------------------------------------------------------

------ senhor presidente da câmara  ----------------------------------------------------------------

------ Posso responder às questões. ------------------------------------------------------------------

------ senhor presidente da assembleia -----------------------------------------------------------

------ Não sei se alguém aqui se pretende inscrever. Se não há questões passaremos

a  votação.  Quem  vota  contra?  Quem  se  abstém?  Aprovado  por  unanimidade.

Passaremos ao ponto 3.4 câmara Municipal para venda de terrenos correspondentes

aos terrenos 78 a 85 a empresa Ciclo-Frapil - Indústrias Metalúrgicas S.A., não sei se

alguém pretende aqui inscrever-se. Faz favor, Paulo Pereira. –------------------------------

----- Paulo Pereira ----------------------------------------------------------------------------------------

------  Obrigado,  Senhor  presidente.  Eu Começo por dizer  que votei  e  votarei,  por

motivos  óbvios  favoravelmente  a  esta  proposta  que  aqui  nos  é  apresentada.  No

entanto, tenho também de referir que tenho algumas reservas quanto à substância

jurídica da mesma. Nós iremos aprovar aqui a venda de futuros lotes, isto é, de lotes

que presumo eu que ainda não estão devidamente constituídos e portanto o que eu

gostaria de ser esclarecido é se existe algum parecer, se aquilo que vamos aqui hoje

fazer se tem validade jurídica e perguntar também ao senhor presidente da Câmara

se estando esta votação vai acontecer nestas circunstâncias, se o regulamento do

PEC se irá aplicar a estes lotes e como é que isso será garantido. Eu recordo-me da

situação do Lidl que teve algumas semelhanças com esta e das consequências que
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teve,  o  senhor  Presidente  achará  que  não  teve  prejuízos  financeiros  para  o

município, eu acharei, eu acho e já aqui o expressei que teve e que foram bastante

sérias  e  portanto  deixava  aqui  senhor  presidente  d  recomendação  de  que  essa

aplicabilidade  do  regulamento  fosse  garantida  em  sede  de  escritura  futura

relativamente a estes lotes. Muito obrigado. -------------------------------------------------------

------ senhor presidente da assembleia -----------------------------------------------------------

------ Obrigado, Paulo Pereira, tem palavra o senhor Hilário Santos,  faz favor. ----------

------ senhor deputado Hilário Santos -------------------------------------------------------------

------ Muito obrigado, senhor presidente. Eu julgava que o parecer que nós pedimos

ao Senhor presidente que tinha sido distribuído por todos, mas pedia se calhar que

fosse distribui produtos porque o vereador municipal do PSD, por uma questão de

precaução,  pediu  ao  senhor  Presidente  da  Câmara  que  pedisse  um  parecer  ao

advogado da Câmara, neste caso ao doutor Pontes Amaro, neste caso penso que foi

o Dr. Pontes Amaro que fez o parecer sobre esta operação, porque nós aqui temos

uma dupla função, temos a função de defender a empresa porque faz parte do nosso

município e é para isso que nós estamos eleitos mas também temos a função de

defender o município e por isso  ...  nos é trazido não vem o contrato em causa, os

dados que nós tínhamos à priori eram poucos esclarecedores, mas o parecer do Dr.

Pontes Amaro, parece-me que é claro, Acha que não vê neste processo nenhum

problema da maneira como está a ser executado o contrato, diz o Dr. Pontes Amaro

penso que é o Dr. Pontes Amaro que diz, não sei se é câmara que diz que o contrato

ainda está a ser reformulado mas que vai nesse sentido e que portanto aquilo que

temos uma situação, há que garantir aqui que caso a alteração do plano de pormenor

não venha a ser aprovada, penso que estará por pouco tempo para essa aprovação,

não tenho bem a certeza, a Informação que mudam é que é daqui a poucos meses a

aprovação dessa alteração. Se ela não vier a ser aprovada que nem o empresário

tenha prejuízo pelo investimento que está a fazer, nem a câmara tenha prejuízo por

essa aprovação, por essa falta de aprovação.  Por isso, senhor presidente, eu penso

que é fundamental que neste contrato se inclua algo deste tipo, uma cláusula de

salvaguarda, para o caso do plano de pormenor não vir  ser aprovado por causa

imputável  à  autarquia  aonde   empresa  se  comprometa  a  devolver  o  lote  sem

qualquer pedido de indemnização ou direito de retenção, da mesma maneira que nós
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não conhecemos as condições de pagamento se por qualquer motivo a empresa já

tiver pago o lote,  não sei qual é a condição pagamento,  não nos é apresentada,

também que lhe seja imediatamente restituído todo o valor que ela já pagou pelo

próprio lote. Portanto o que nós queremos, O que nos é trazido aqui é muito pouco é

que estas condições fiquem claras. Nós não nos podemos esquecer que, pelo menos

nós PSD criticamos o senhor presidente pelo negócio do Lidl  pela maneira como

aprovamos isto em Assembleia Municipal e como este foi depois feito o contrato e

portanto nestas coisas quando as coisas são clarinhas não há dúvidas nenhumas

sobre  isto.  Portanto,  havendo  estes  compromissos,  havendo  esta  cláusula  que

defenda  a  empresa  e  que  defenda  o  município,  neste  processo,  não  vemos

efetivamente  nenhum  problema  em  votar  favoravelmente  a  isto  sempre  com  a

condição da existência destas cláusulas de salvaguarda, se é que eu interpretei bem

aquilo que aqui nos é trazido, Basicamente é o contrato de promessa de compra e

venda futuro mas que estará sempre sujeito a aprovação de alteração do plano de

pormenor do Parque Empresarial do Casarão. Muito obrigado. –----------------------------

------ senhor presidente da assembleia -----------------------------------------------------------

------ Obrigado. Dava a palavra ao senhor Presidente Câmara para eventualmente

responder.----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ senhor presidente da câmara ----------------------------------------------------------------

------ Muito obrigado,  senhor presidente. Pois aquilo que está em causa aqui é única

e exclusivamente a autorização da Assembleia para vender um terreno por um valor

superior àquele que é competência do executivo que delegou no presidente que é

1000  vezes  o  salário  mínimo  nacional.  Portanto  isto  que  está  aqui  é  essa

autorização. Em princípio, o contrato que vamos fazer com empresa é um contrato de

bens  futuros.  Porquê?  Nós  poderíamos  fazer  outro  tipo  de  contrato,  poderíamos

vender tal como vendemos ao Lidl, peço desculpa, é aqui de falarem tanto no Lidl... é

de como foi vendido à SAKTHI,  podíamos vender terrenos, só que depois temos

muito  mais  complicações  burocráticas  para  registar  e  para  tornar  esta  operação

correta. Porque vamos vender terrenos que depois vamos transformar em lotes que

depois tem ser registados. Há uma série de passos aqui que nós queremos abreviar

e como tal nós vamos vender um bem futuro que já temos um parecer que já diz que

concordam com aquela situação. Nós não estamos aqui a apresentar uma venda de
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um  bem  futuro,  de  uns  lotes,  que  não  falamos  com  ninguém,  que  não  temos

pareceres, que não falamos com ninguém, que não sabemos se vai acontecer. Não,

nós já  temos por  parte da CCDR um parecer  que diz  que sim senhora isto tem

condições falta aqui acertar isto isto isto, ok?  E no próximo dia 9 março temos a

conferência de serviços em pensamos que fica liberta toda esta situação. Também

podem nos perguntar, não perguntaram mas podiam perguntar, porque é que nós

trazemos aqui  este processo.  Porque a empresa necessita  de fazer  investimento

rapidamente para dar resposta às encomendas que tem e colocar produto e portanto

o fato de irmos fazer um contrato ou de nos propor fazer um contrato de compra e

venda de bens futuros é que...  Ah E tem outra coisa, só irão pagar, A proposta que

irei fazer em executivo é que paguem no momento em que tínhamos o loteamento

devidamente aprovado para não haver aqui qualquer tipo de história, mas aquilo que

nós vamos propor é fazer este tipo de contrato com a condição de  fidelidade para

poderem começar desde logo a construir porque estamos convencidos, nada aponta

no  sentido  contrário,  que  não  seja  possível  fazer  esta  operação.  Portanto,

basicamente, eu penso que respondi a todas as questões. Isto é uma operação de

um  bem  futuro  para....  Lamento,  obviamente  isto  é  em  estreito  cumprimento  do

regulamento do parque não há dúvidas a respeito de nada. Ficará no contrato e na

escritura, obviamente. Deixem-me lá e voltando aqui ao Lidl. Aquilo que foi no Lidl, as

condições com o Lidl foram negociadas antes de haver um regulamento. Foi uma

liberação da Assembleia para vender um terreno. Não havia regulamento do Parque

do Casarão.  O regulamento do parque é  posterior.  Já discutimos isto e  estamos

muito  contentes  com  aquilo  que  fizemos  com  o  Lidl  porque  temos  2  unidades

empresariais a construir, uma em junho já começa a produzir e se estivéssemos com

o contrato com o Lidl, não sei se alguma vez ou quando é que podíamos ter alguma

coisa naquele espaço. Muito obrigado, senhor presidente. ------------------------------------

------ senhor presidente da assembleia -----------------------------------------------------------

------  Queira desculpar  senhor  presidente das freguesias de Barrô em Aguada de

Baixo que eu não tinha apercebido que se tinha inscrito por favor tem agora palavra.- 

------ senhor presidente das freguesias de Barrô em Aguada de Baixo --------------

------ Apenas aproveitando que estamos a falar do Casarão, do Parque Empresarial

do Casarão e como há pouco não tive oportunidade de fazer a segunda intervenção.
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Eu  queria  dar  aqui  os  parabéns  ao  senhor  presidente  da  câmara  por  ter

reconsiderado e penso que ideia não será só minha, não foi só minha. Na altura,

várias pessoas disseram que opção ligação azul que seria mais económica,  mais

viável e mais rápida, portanto, por isso, o seu sou dono, quando faz as coisas que

nós entendemos que são boas para o  concelho,  temos obrigação de lhe  dar  os

parabéns. Aproveito também para pedir que tenha atenção a uma situação que é

potencialmente impactante no desenvolvimento desta área sul do concelho. Tem a

ver com a ETAR... senhor presidente, senhor Vereador Miguel, já agora pedia para o

senhor  presidente ouvir  esta parte.  Posso? Desculpe.  Como o senhor  Presidente

saberá,  ainda há pouco estavam a falar  dos contratos e obras da AdRA deveras

impactante na saúde pública e até das pessoas que circulam na zona tem a ver com

a ETAR de Aguada de Cima que não está funcionar. Neste momento, as indicações

que  temos  é  que  está  um concurso,  penso  que  já  está  lançado  e  que  será  de

execução rapidíssima cima,  pedia-lhe  que fizesse também esta  pressão junto  da

AdRA,  para não deixar que esse processo se embrulha a exemplo do que aconteceu

no ano passado com o último processo. Muito obrigado. --------------------------------------

------ deputado Hilário Santos ------------------------------------------------------------------------

------ Muito obrigado, Senhor presidente, eu só queria para que ficasse muito clara, o

senhor  presidente  disse  que,  sobre  a  situação  de  pagamentos  definiu  e  bem,

concordo  inteiramente,  mas  disse  que  a  empresa  iria  começar  a  construir

rapidamente, é para isso que estamos a fazer este contrato obviamente, que todas

as negociações basicamente ou as conferências para aprovação da alteração do

plano de pormenor do Parque do Casarão estão no bom caminho mas nós já vimos

isto acontecer várias vezes até com autorizações aqui, às vezes isto emperra lá pelos

governos  centrais.  Eu  vou  simplesmente  fazer  uma  questão  da  retórica  para

percebemos todos aquilo que estamos aqui a discutir. Se qualquer motivo empresa

começou as obras e por qualquer motivo esta alteração do plano de pormenor não

for aprovada, não é isso que está em causa, tudo leva a crer que não é isso mas

vamos pensar que por qualquer motivo isto não é aprovado, o que nós sabemos é

que não sendo aprovado, a empresa também não tem que pagar o terreno porque

também não o pagou, só terá que pagar no caso de efetivamente já ter havido esta
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aprovação, mas terá que abandonar o terreno e deixar que o terreno nas condições

em que encontrou ou não. ------------------------------------------------------------------------------

------ senhor presidente da câmara ----------------------------------------------------------------

------ Dá-me licença. Eu penso que não fui suficientemente explícito. Já houve uma

utilidade pública foi pedida a desafetação de parte do terreno e isto está conseguido.

Portanto  se  nós  quisesse  fazer  o  contrato  já,  vendíamos,  não  vendíamos  lotes,

vendíamos  1,  2,  3,  4  terrenos,  não  sei  quantos  é  que  estão  naquela  zona,  que

ocupam aquela zona à empresa, ok? E ela poderia construir, só que depois tem mais

trâmites para fazer em termos de legalização e regularização do processo, está a

ver? Se não for um A, há um B. Aqui assim um plano B para que nada falhe. -----------

------ A empresa só tem que responder ao que está no PDM?---------------------------------

------ senhor presidente da câmara ----------------------------------------------------------------

------ Exatamente. -----------------------------------------------------------------------------------------

------ deputado Hilário Santos ------------------------------------------------------------------------

------ Mas terá que ficar com terreno. ----------------------------------------------------------------

------ senhor presidente da câmara ----------------------------------------------------------------

------  Fica  no  terreno,  não há problema nenhum.  Nós temos condições,  teríamos

condições para vender o terreno mas não vendíamos lotes, não podemos vender

lotes, vendemos 4 ou 5 terrenos, meia dúzia deles, não sei quantos é que cabem lá e

podia construir, só que depois temos aqui problemas, mais problemas burocráticos e

sinceramente é para facilitar as burocracias. ------------------------------------------------------

------ deputado Hilário Santos ------------------------------------------------------------------------

------ Só perguntei para ficarmos todos esclarecidos e sabermos o que é que está

aqui em causa. ---------------------------------------------------------------------------------------------

------ senhor presidente da câmara ----------------------------------------------------------------

------ Eu quero esclarecer toda a gente. -------------------------------------------------------------

------ senhor presidente da assembleia -----------------------------------------------------------

------ Muito obrigado. Estamos portanto em condições de votar o ponto 3.4 Análise e

Votação da proposta da Câmara Municipal para venda de terrenos correspondentes

aos futuros lotes 78 a 85 à empresa Ciclo-Frapil - Indústrias Metalúrgicas S.A.  Quem

vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passaríamos agora ao

ponto 3.5 que é o anterior ponto 3.6, mas como foi suprimido o 3.5, passa portanto a
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ser este o 3.5, Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para isenção de

pagamento de informação relativa a capacidade construtiva bem como da emissão

da  respetiva  certidão.  Não  sei  se  alguém  aqui...  o  senhor  presidente

quer...----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ senhor presidente da câmara ----------------------------------------------------------------

------ Sim, muito brevemente, porque isto tem aqui uma arrevesado, uma pequena

explicação para ser mais eficaz. Nós votamos aqui um conjunto de medidas de apoio

à reabilitação urbana. Uma delas é a isenção de projeto para demolição de casas

velhas, quem faz uma demolição de uma casa velha, no final tem de comunicar às

finanças que a demoliu e precisa de uma certidão da câmara. O que é que acontece?

Tinha todo o processo gratuito, a Câmara oferecia, menos esta certidão. Então tinha

de vir à câmara para pedir esta certidão e pagar €20. Aquilo que queremos com esta

deliberação  é  isentá-los  também  desses  20  euros  porque  passamos  também

automaticamente portanto quando for feita a demolição passaremos essa certidão

para  que  possa  comunicar  às  finanças  a  capacidade  construtiva  do  terreno  e

legalizar assim a sua situação. Muito obrigado, senhor Presidente. ------------------------

------ senhor presidente da assembleia -----------------------------------------------------------

------  Obrigado.  Portanto não sei  se alguém pretende usar  da palavra sobre este

assunto.  Esclarecidos  relativamente  ao assunto  depois  da intervenção  do  senhor

Presidente, então passaríamos à votação isenção e desculpem análise e votação da

proposta Na Câmara Municipal para isenção do pagamento da informação relativa a

capacidade  construtiva  bem como da  emissão  da  respetiva  certidão.  Quem vota

contra?  Quem se  abstém? Aprovado  por  unanimidade.  3.6  análise  e  votação  da

proposta da Câmara Municipal para documento emissão, penso eu, falta aqui uma

palavra,  emissão  do  documento  de  entendimento  e  parceria  entre  Comissão

Vitivinícola da Região da Bairrada, a Rota da Bairrada e os 8 Municípios associados.

Senhor Presidente pretende, faz favor de esclarecer esta situação. ------------------------

------ senhor presidente da câmara ----------------------------------------------------------------

------  Nós  estamos,   o  município  de  Águeda  faz  parte  da  Rota  do  Vinho,  dos

municípios  da  Bairrada  e  no  âmbito  desse  projeto  há  uma  candidatura  que  se

pretende fazer avançar que engloba os municípios todos, os produtores, a estação

vitivinícola da região da Bairrada e aquilo que trazemos aqui é para aprovar portanto
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a possibilidade de câmara aderir a este projeto e pagar €8000 em dois anos, 4000

num ano, mais 4000 no outro, numa candidatura de 600.000. Nós não temos muito,

não somos o centro da Bairrada, não temos muitos produtores mas temos alguns e

portanto também achamos em especial há um produto aí, o espumante Baga, que

está a ter um grande caminho, uma grande entrada nos mercados e portanto é a

afirmação da marca da Bairrada que se quer fazer com este projeto. Muito obrigado,

senhor Presidente. ----------------------------------------------------------------------------------------

------ senhor presidente da assembleia -----------------------------------------------------------

------ 3.6  Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal para documento de

entendimento e parceria entre a Comissão Vitivinícola da Região da Bairrada, a Rota

da Bairrada e os 8 Municípios associados. Quem vota contra? Quem se abstém?

Aprovado por unanimidade.  Ponto 3.7  Análise e Votação da proposta da Câmara

Municipal  para  Programa  de  Desenvolvimento  Rural  –  operação  2.10.16  –

Renovação  das  Aldeias. Pedia  também  ao  senhor  presidente  para  situar  esta

situação para a introduzir, se faz favor. -------------------------------------------------------------

------ senhor presidente da câmara ----------------------------------------------------------------

------ Muito obrigado, senhor Presidente. Há vários anos, há bastantes anos mesmo

que algumas  freguesias  do  concelho,  as  freguesias  mais  interiores  faziam parte,

estavam inseridas uma associação de desenvolvimento local que é a ADIS. Com o

alargamento do âmbito dos galo todo município e foi uma proposta que passou aqui

pela Assembleia, todo o município ficasse a pertencer à ADIS. No âmbito deste galo

foram  aprovados  e  apoiados  alguns  projetos  de  desenvolvimento  quer  alguns

projetos industriais quer de desenvolvimento turístico. Um desses projetos é aqui que

pensamos que está a correr bastante bem é no Salgueiro do Préstimo. Então, neste

momento,  surge  a  oportunidade  de  se  fazer  uma  intervenção  numa  aldeia  e

entendemos que poderia, porque houve dentro desta associação um investimento

que foi  apoiado no Salgueiro,  fazer  também nesta  aldeia,  melhorar  algumas das

condições que esta aldeia tem no sentido de dar melhores condições a quem, Às

pessoas  que  lá  residem  e  também  há  quem  os  visita  e  que  vai  utilizar  aquele

alojamento rural.  Aquilo  que se pretende aqui  e que é  necessário para instrução

desta  candidatura  é  que  Assembleia  Municipal  manifeste  o  interesse,  a  vontade

portanto e o apoio  em que seja  feita  uma intervenção no sentido  de melhorar  o
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espaço público, nós não vamos intervir em espaço privado, no Espaço público nesta

aldeia. Muito obrigado, senhor presidente. ---------------------------------------------------------

------ senhor presidente da assembleia -----------------------------------------------------------

------ Obrigado, senhor presidente. Não sei se mais alguém pretende aqui usar da

palavra senão passaremos à votação. 3.7 Análise e Votação da proposta da Câmara

Municipal  para  Programa  de  Desenvolvimento  Rural  –  operação  2.10.16  –

Renovação das Aldeias. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por

unanimidade. Passávamos. 3.8, análise e votação da proposta da Câmara municipal

para atribuição de apoios financeiros às juntas de freguesias e se alguém pretende

aqui  usar  da  palavra,  vamos  discutir  estes  subpontos  de  uma  vez  só  e  depois

votaremos uma vez porque os apoios são a várias freguesias. Se não, passaríamos à

votação.  Análise  votação  a  proposta  da  Câmara  Municipal  para  a  atribuição  de

apoios financeiros às seguintes freguesias:  união freguesias de Águeda e Borralha.

Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Apoio à União de

Freguesias  de Barrô  e  Aguada de Baixo.  Quem vota  contra?  Quem se  abstém?

Aprovado por unanimidade. Apoio à junta de Freguesia de Fermentelos. Quem vota

contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Apoio à União de Freguesias

de Préstimo e Macieira de Alcôba. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado

por unanimidade. Apoio à União de Freguesias das Recardães e Espinhel.  Quem

vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E, finalmente, apoio à

União de Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira. Quem vota contra? Quem se

abstém? Aprovado por unanimidade. Passaríamos ao ponto 3.9 análise e votação da

proposta da Câmara Municipal para celebração de contratos interadministrativos com

união das freguesias de Águeda e Borralha a União de Freguesias de Belazaime,

Castanheira e Agadão e freguesia de Macinhata do Vouga. Não sei se aqui alguém

pretende usar da palavra neste ponto. Sim, faz favor, deputado Jorge Melo. -------------

------ senhor deputado Jorge Melo -----------------------------------------------------------------

------  Senhor  presidente,  boa  noite,  senhoras  secretárias,  presidente  da  câmara,

executivos, senhores deputados, comunicação social, quem nos assiste pela Águeda

TV. Queria falar aqui neste ponto porque já ano passado na assembleia de Freguesia

de Macinhata entrevi relativamente aos contratos interadministrativos e se em alguns

momentos e de forma continuada durante o mandato ou os vários mandados deste
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executivo,  os  senhores  Presidentes  das  Juntas  em muitas  situações  vieram aqui

reclamar  ao  senhor  presidente  da  câmara  os  apoios  que  eram dados  juntas  de

freguesia,  parece-me  e  de  acordo  com  aquilo  que  já  disse  anteriormente  era

importante no seguimento do plano e orçamento que é aprovado nas Assembleia de

Freguesia  que  os  contratos  interadministrativos  e  consequentemente  também  a

delegação de competências fossem todos aprovados nesta primeira Assembleia de

Freguesia municipal garantido assim que os senhores presidentes da junta tivessem

mais tempo para executar as obras e consequentemente tivessem também dinheiro a

tempo e horas para executar as obras. Aquilo que eu vejo é que há uma outra junta

de freguesia que não tem apresentado de forma continuada a tempo e horas portanto

os seus projetos e aquilo que pretende fazer no decorrer do ano e há uma freguesia

que por sinal é a freguesia que me apraz residir onde isto é ser continuado hoje até já

foi falado aqui essa situação E foi também dito que as pessoas não andam bem

informadas e  que vão  para  Facebook falar  sem saber.  Ora relativamente  a  esta

situação houve na freguesia lombas que foram construídas e que depois não foram

concluídas  a  tempo e  horas  porque  não  cumpriam os  critérios  de  segurança  ou

também um muro em Almear que depois de haver um parecer técnico por parte da

Câmara Municipal relativamente às condições em que estava a ser construído não foi

dado ouvidos e o muro caiu,  a situação do largo da Fonte onde também houve um

parecer  técnico  e  não  foi  ouvido  fez  com que  a  verba  não  fosse  transferida  na

totalidade ficando a freguesia prejudicada aqui em cerca de €10.000. Ora, se nós

avaliarmos aqui o desempenho do executivo parece-me também que seria aqui de

bom senso que os próprios  presidentes de junta como forma de competitividade

porque só juntos é que crescemos, criar aqui alguma rivalidade entre eles mesmos

para que não se desperdiçasse estes montantes e as freguesias não saíssem assim

prejudicadas. E pedia também ao senhor presidente da Câmara, ver possibilidade se

é que ela  é possível  se é que há enquadramento legal  no sentido de criar  aqui

alguma pressão aos senhores presidentes de junta para que o plano de orçamento

seja,  ou melhor,  a  delegação de competências e os contratos interadministrativos

sejam feitos no início do ano para que, ou seja, nesta primeira Assembleia para que

haja tempo no decorrer do ano civil para que as obras sejam feitas porque isto tem

acontecido  de  forma  continuada  e  saem  as  freguesias  prejudicadas,  saem  os
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munícipes prejudicados, saem os fregueses prejudicados e parece-me que tem haver

aqui também uma outra coisa que é se nós temos felizmente um executivo camarário

dinâmico e temos na maioria esmagadora de presidentes da junta também dinâmicos

isto não é o espelho de todo o município e os fregueses de algumas freguesias não

podem ser prejudicadas na delegação de competências que o senhor presidente da

Câmara faz à freguesia e depois o presidente da Junta não cumpre. Ora, se eu sou

da opinião que efetivamente a proximidade fica sempre mais barata, é feita de forma

mais célere, concordo plenamente que deve existir a delegação de competências. No

entanto parece-me que o executivo deve estar atento para as situações em que as

delegações de competências não é cumprida na íntegra porque os munícipes e os

fregueses não podem sair  prejudicados pelo facto de a junta não ter  a dinâmica

necessária para a implantação da obra. Muito obrigado. ---------------------------------------

------ senhor presidente da assembleia –---------------------------------------------------------

------  Obrigada,  senhor  deputado  Jorge Melo.  Deputado  Carlos  Alberto  Guerra,  a

mesa está com dúvida se há pouco se inscreveu. Pronto, então, senhor Deputado

António Martins por favor. -------------------------------------------------------------------------------

------ senhor deputado António Martins –---------------------------------------------------------

------  Senhora  secretária  foi  quem me deu a  palavra.  Eu queria  dizer  a  seguinte

porque queria intervir na sequência daquilo que o Jorge Melo aqui veio dizer. Eu acho

que a Câmara Municipal e nomeadamente o presidente não tem nada que intervir em

áreas que não lhe pertence, rigorosamente nada. Ele faz e exerça as competências

dele e as juntas freguesias exercem as competências delas e não há nenhuma junta

nem nenhum freguês que fique prejudicado, que não acaba por gratificar quem o

prejudicou  e  normalmente  nas  eleições  seguintes  quando  fregueses  forem  mal

servidas o que vai acontecer é que o eleitorado simplesmente põe-nos a andar e

substitui-os.  Nalguns  casos  isso  não  acontece  o  que  quer  dizer  que

pressupostamente  os  fregueses  não  estarão  tão  prejudicados  quanto  aquilo  que

efetivamente  é  a  nossa  visão  pessoal  das  situações.  Para  além  disso  eu  acho

também seguinte  em qualquer  situação  na  vida  nós  fazemos  planeamento  nada

obriga a que tendo o dinheiro no dia 1 janeiro nós façamos obras no dia dois. Até

podemos fazer as obras no dia 30 de dezembro se tivermos dois dias e tivermos

capacidade para em dois dias fazermos a obra. devem ser minimamente executados
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e também os próprios planos em si são alterados durante o trajeto, isto acontece

durante todo lado durante a vida empresarial, acontece na nossa vida pessoal, nós

fazemos  correções  de  percurso  e  fazemos  muitas  vezes  de  retrocessos  mas

entretanto fazemos agora, vais fazer hoje portanto, o problema Jorge Melo que é que

está, eu percebi a crítica implícita à junta de freguesia da tua terra, mas julgo que isto

está  algo  aqui  óbvio,  é  que  cada  um planeia  como quer,  tem é  que  apresentar

resultados  no  final  do  exercício  e  o  final  do  exercício  é  quando  chegarmos  às

próximas eleições e as pessoas entenderem que ou fizeram um péssimo trabalho ou

se  calhar  fizeram  trabalho  um  bocadinho  diferente  daquilo  que  a  gente  julga  e

acabam por ser no bonificados com uma nova eleição, isto é normal, acontece em

todo o do lado portanto eu não acho que o senhor presidente da Câmara tenho que ir

intervir naquilo que são competências das juntas de freguesia assim como não acho

que ajuda Freguesia, por exemplo de Barrô que começou agora a fazer obras em

determinado tempo e vai acabar bom dia destes tivesse quis começar em março

outras  pudesse  começar  em  outubro  e  acabá-las.  Muitas  vezes  depende

inclusivamente das condições de disponibilidade dos empreiteiros das condições de

disponibilidade de dinheiro mas não só, no caso específico até é, o vereador estava à

espera da segunda tranche e portanto irá acabar as obras agora mas podia tê-las

feito e tê-las feito em Janeiro se o tempo estivesse bom, se tivesse dinheiro, se o

presidente da câmara lhe tivesse dado o dinheiro, portanto há determinado tipo de

críticas que são justas e são corretas mas obviamente que tentar imiscuir aquilo que

não é competência do presidente da Câmara naquilo que são as competências das

Juntas  de  freguesias  para  quem nós  andamos  precisamente  e  inclusivamente  a

reclamar uma maior abrangência maior intervenção acho que não está correto acho

que não é justo nem é correto nem politicamente pessoalmente, Jorge. Tenho dito. --

------ senhor presidente da assembleia -----------------------------------------------------------

------ deputado Jorge Melo, faça favor. --------------------------------------------------------------

------  Deputado Jorge Melo: –------------------------------------------------------------------------

------ Senhor deputado Zé Martins, Ou eu não me exprimi bem ou o senhor não me

entendeu bem. E já agora relativamente também À primeira vez que frisou o meu

nome, não agora, na intervenção anterior não tenho nada a acrescentar. O que está

dito está dito e portanto se tiver  que porventura avançar com alguma coisa acho
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mesmo que o deve fazer porque é um dever cívico. O que eu entendo é o seguinte, a

Câmara Municipal delega as suas competências no presidente da junta de freguesia,

ok? Eu não estou dizer que a Câmara Municipal tem que ir meter o bedelho naquilo

que é competência dos presidentes de Junta Freguesia ... estou estava a alertar que

o  senhor  presidente  da  Câmara  é  que  deve  ter  atenção  nas  competências  que

porventura delega e não são cumpridas e é nesta perspetiva que os fregueses e os

munícipes não podem sair prejudicados. Entendo, estou de acordo consigo, que os

presidentes  da  Junta  fazem  um  trabalho  de  proximidade  muito  melhor,  na  sua

esmagadora maioria conseguem com menos dinheiro consegue fazer mais trabalho

no entanto na Câmara Municipal não se pode imiscuir da sua competência quando o

presidente da Junta não corresponde àquilo que seria expectável. Não sei se me fiz

agora entender. Muito obrigado. ----------------------------------------------------------------------

------ Senhor Presidente da Assembleia: ---------------------------------------------------------

------ Não há mais inscrições. Não sei se o presidente câmara pretendo aqui. Não?

vamos votar.3.9 análise e votação da Câmara Municipal aceleração dos contratos

interadministrativos com as freguesias de Águeda e Borralha, União de Freguesias

de Belazaima, Castanheira e Agadão e junta de freguesia de Macinhata do Vouga.

Quem vota contra? Desculpe....------------------------------------------------------------------------

------ Gil Nadais Resende da Fonseca – Presidente da Câmara: ------------------------

------ Falta aqui Aguada de Cima e Valongo.  A proposta 3.9... Análise (colar) ficou a

faltar Aguada de Cima e Valongo. Foi distribuída a documentação e não está aqui

assim na listagem. ----------------------------------------------------------------------------------------

------ Senhor Presidente da Assembleia: ---------------------------------------------------------

------ Nesse caso o que está em causa é rescrever o ponto... falta acrescentar...--------

------ Gil Nadais Resende da Fonseca – Presidente da Câmara: -------------------------

------ Falta acrescentar unicamente Freguesia de Aguada de Cima e Valongo só falta

essa descrição. --------------------------------------------------------------------------------------------

------ Senhor Presidente da Assembleia: ---------------------------------------------------------

------ Se não houver nada contra a que se redija o ponto dessa forma eu vou ler o

ponto  corretamente.  Análise  e  Votação  da  proposta  da  Câmara  Municipal  para

celebração de Contratos Interadministrativos com a União de Freguesias de Águeda

e Borralha, União de Freguesias de Belazaima, Castanheira e Agadão, e Macinhata
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do Vouga, Aguada de Cima e Valongo. Não há dúvidas? Quem vota contra? Quem se

abstém? Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------------

------ Gil Nadais Resende da Fonseca – Presidente da Câmara: -------------------------

------ Eu peço desculpa, é que na documentação que nós temos, que eu tenho, que

tanto quanto fui informado foi a mesma que foi remetida para os senhores membros

da Assembleia. Parti desse princípio que estava aí, ok?  Mas tem ou não tem? ---------

------ Senhor Presidente da Assembleia: ---------------------------------------------------------

------ Ó Senhor deputado Hilário Santos, pode seguir? Pronto, está esclarecido, mas

devagarinho.  Eu  agora  vou  ler  mais  devagar.  Análise  e  Votação  da proposta  da

Câmara Municipal para celebração de Contratos Interadministrativos com a União de

Freguesias de Águeda e Borralha, União de Freguesias de Belazaima, Castanheira e

Agadão, e Macinhata do Vouga, Aguada de Cima e Valongo, correto? Correto, quem

vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Agora, passaremos ao

ponto  3.10,  o   anterior  ponto  3.  11,  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, e depois tem um conjunto de alargado de

compromissos,  que  eu  escuso-me  ler  porque  depois  vou  ter  de  os  ler  quando

votarmos,   toda  a  gente  tem  isso  na  ordem  de  trabalhos.  Se  houver  alguma

discussão, vamos discuti-lo em conjunto e depois temos podemos votar um a um,

como é normal. Não sei se alguém aqui tem uma dúvida ou pretende intervir? Vou

dar ali  tempo ao senhor engenheiro Hilário Santos para processar a informação...

Está bem, tem razão. Não, mas também pode  ter dúvidas naquilo que está escrito

agora... às vezes... Estou ver que sim, estou a ver que sim. Bom, então, se eu bem

interpreto os silêncios, não há dúvidas e portanto passámos a votação, de Acordo? E

escuso-me de ler de novo o ponto, vou apenas... deve ser do adiantado da hora.

Mas também se houver alguma dúvida quando chegarmos a votação também se

interrompe a votação e se esclarece as dúvidas, não é por aí.  Muito bem, então,

vamos para ponto 3.10.1, estamos a falar da assunção de compromissos plurianuais

relativamente à questão serviço da Aquisição de serviços de patrocínio jurídico, apoio

e assessoria na modalidade de contrato de avença. Quem vota contra? Quem se

abstém?  Aprovado por maioria com três abstenções.  3.10.2. Contrato Programa n.º

6/2016 no âmbito da organização da XI Edição do Pateira CUP. Quem vota contra?
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Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.  Contrato Programa n.º 112/2016 no

âmbito da organização da Final da Taça de Portugal – prova de ciclismo. Quem vota

contra? Quem se abstém?  Aprovado por unanimidade. Comprovativos de despesa

do  atleta  individual  Diogo  Miranda  fora  do  prazo  referentes  à  época  desportiva

2015/2016.  Quem  vota  contra?  Quem  se  abstém?   Aprovado  por  unanimidade.

Comprovativos de despesa da atleta individual Ana Marta da Silva Abreu fora do

prazo  referentes  à   época  desportiva  2015/2016,  Quem  vota  contra?  Quem  se

abstém? Aprovado por unanimidade. Eu ia dizer que pela boca morre peixe como se

costuma dizer… Aquisição de Serviços para o Desenvolvimento do Plano Municipal

da Cultura. Quem vota contra? Quem se abstém?  Aprovado por maioria com duas

abstenções.  Aquisição de uma aplicação plataforma digital do associativismo. Quem

vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com uma abstenção. Vamos,

portanto, no ponto 3.10.8 desenvolvimento de uma aplicação de promoção do Museu

etnográfico da região do Vouga. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por

unanimidade. 3.10.9, Acompanhamento psicológico e continuidade psicoterapêutica

de  crianças  das  escolas  de  união  freguesias  de  Águeda  e  Borralha.  Quem vota

contra?  Quem  se  abstém?   Aprovado  por  unanimidade.  3.10.10  Produtos

desinfestantes e estabilizadores da Qualidade de Água e Análises Microbiológicas e

Físico-químicas das Piscinas Municipais de Águeda. Quem vota contra? Quem se

abstém?  Aprovado por unanimidade. 3.10.11, Realização dos circuitos de transporte

escola. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Aquisição

de  livros  no  ano  2016.  Quem  vota  contra?  Quem  se  abstém?  Aprovado  por

unanimidade. 3.10.13 Realização de trabalhos de acompanhamento arqueológico, no

âmbito da remoção de estruturas. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado

por maioria com duas abstenções. 3.10.14 Aquisição de Unidades de Produção para

Autoconsumo (UPAC)  para  intervenções  edifícios  municipais. Quem  vota  contra?

Quem se abstém? Aprovado por maioria com uma abstenção. 3.10.15 Aquisição de

Serviços Homologação de Cartografia à Escala 1:2000 para a ampliação do Parque

Empresarial  do  Casarão.  Quem  vota  contra?  Quem  se  abstém?  Aprovado  por

unanimidade.  E,  finalmente.  3.10.16  Aquisição  de  Serviços  de  Revisão  Legal  de

Contas ano 2017, e acompanhamento da implementação do SNC-AP. Quem vota

contra?  Quem  se  abstém?  Aprovado  por  maioria  com  duas  abstenções.
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Passaríamos agora aos pontos que foram aditados à ordem trabalhos,  e que eu

disse no início que passariam a ser o segundo 3.12, 3.13, 3.14 mas por  supressão

do 3.5  passam a ser o 3.11, 3.12 e 3.13. Vamos ao ponto portanto 3.11 Eu repito,

análise e votação da proposta da Câmara Municipal de reconhecimento de interesse

público e isenção do imposto Municipal sobre Imóveis para o projeto mas Mesacer

Ceramics, Lda.. Sobre este ponto, o senhor Presidente já esclareceu logo no início.

Não sei se alguém aqui pretende usar da palavra...----------------------------------------------

------ Gil Nadais Resende da Fonseca – Presidente da Câmara: -------------------------

------ Senhor presidente, se me permite, eu queria fazer também esclarecimentos e

umas correções. Neste ponto do Mesacer, do valor do IMI detetou-se um erro e...

peço  desculpa.   No  caso  concreto  da  Mesacer,  temos  também  depois,  um  erro

também na seguinte na SAKTHI. Mas o IMI  tem valores significativamente diferentes

do que estão aqui neste quadro. Em 2017 e estamos a falar da Mesacer, não são

1388 com está, mas são  6138.87. Em 2018, 6138... Ali mantem-se tudo, há só uma

diferença de €0,01. Preferíamos, obviamente, o que estava inicialmente, mas o erro

foi detectado, portanto só foi detetado hoje muito em cima, por isso estamos aqui a

fazer esse esclarecimento.  Muito obrigado, senhor presidente. -----------------------------

------ Senhor Presidente da Assembleia:----------------------------------------------------------

------ Agora sim, senhor  deputado Hilário Santos, se faz favor. ------------------------------

------ Senhor Deputado Hilário Santos: -----------------------------------------------------------

------  Muito  obrigado,  senhor  presidente.  Obviamente,  os valores  sendo 10 vezes

menores,  o  teor  da  intervenção  muda  um  bocadinho  mas  como  no  âmbito  dos

princípios, ela aí vai.   Calma, ela  ai vai. Eu acho que nós, no município, temos feito

e bem, apoiado os nossos empresários,  pelo menos alguns deles,   e deveremos

continuar a fazê-lo, mas quando o fazemos devemos ter as garantias necessárias de

que efetivamente os empresários também cumprem com a sua parte. Eu acho que

era  de  bom  tom  em  situações  deste  tipo,  em  que  autarquia  está  a  apoiar  os

empresários, que se definam protocolos com os empresários aonde, se por qualquer

motivo eles não conseguirem ou não levarem com os seus projetos à frente,  portanto

não os conseguirem concretizar, que a autarquia também esteja em condições de

retirar ou ser ressarcida desses mesmos apoios.  Neste caso concreto, esta empresa

que aqui está não sabemos, eu não sei, era uma pergunta que eu fazia, se tem sede

Ata da 1ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 17/fevereiro/2017

69



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

no concelho de Águeda.  Porque se esta empresa não tiver sede no concelho de

Águeda,  não sei se estará isenta, não em termos de IRC, isso não conhecemos, tem

a ver com o estado, se é um projeto PIN ou não. De que maneira é que isso foi

tratado, mas não está isenta de derrama. E portanto penso eu não que  não estando

aqui a sede no concelho a derrama não vai para nós. E portanto para o município de

Águeda estar a apoiar empresas em Águeda, elas têm que trazer para aqui as suas

sedes. Se não, não faz muito sentido. A mesma coisa digo em relação investimento

nós ficamos todos contentes com  esta proposta de investimento, mas o que hoje

estamos aqui fazer é a aprovar uma isenção de IMI. Se por acaso, esta empresa não

conseguir reunir condições para fazer o investimento, a isenção de IMI já está dada

ou se ela não realizar a totalidade do investimento ou se só realizar um bocadinho do

investimento, nós já isentámos do IMI. É evidente, senhor presidente que tudo muda

de  figura  quando  falamos  de  €61.000  e  falamos  de  €6000,  quando  falamos  de

€300.000 em cinco anos e falamos efetivamente de €30.000 em cinco anos. Nós não

podemos olhar para isto de forma igual, mas no entanto no âmbito princípios eu acho

que a câmara para fazer isto deve fazer protocolos aonde se evidenciem o que é que

câmara dá e o que é que nós recebemos. E sempre e sempre com uma condição, a

população de Águeda está disposta a dar aos seus empresários para criarem aqui

condições, mas eles têm que vir para cá e criar a sua sede social aqui, porque é aqui

que eles também têm que pagar alguns dos seus impostos. Portanto, nesta situação,

eu  propunha  que,  se  fosse  feito  um  protocolo,  se  fosse  possível  ou  não,

evidentemente perante o valor não vou criar aqui nenhum obstáculo mas  gostava

mais que fosse como estava a dizer. Muito obrigado. –-----------------------------------------

------ Senhor Presidente da Assembleia: ---------------------------------------------------------

------ Senhor Deputado António Martins, se faz favor. -------------------------------------------

------ Senhor Deputado António Martins:---------------------------------------------------------

------  Senhor  presidente,  eu  tenho  uma  dúvida  que  queria  ver  esclarecida.  A

exequibilidade deste protocolo só surte efeito se forem cumpridos os pressupostos

que estão no protocolo, ou seja, se houver um investimento de 16 milhões de euros,

tudo  o  que  está  no  protocolo  deve  ser  cumprido,  de  contrário,  se  não  forem

cumpridas da parte empresa o que está protocolado, as concessões de IMI, na minha

opinião, parece-me, não surtirão também efeito.  Correto, senhor presidente?-----------
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------ Gil Nadais Resende da Fonseca – Presidente da Câmara: -------------------------

----- Peço desculpa, senhor presidente. Vamos ver, a empresa está a avaliar aonde é

que vai investir. Estas condições que nos colocou é para realizar o investimento que

só após a realização do investimento a câmara passará a necessária declaração e

tramitação para que obtenha as isenções. Portanto isto é só após a realização do

investimento,  o incentivo só é dado após a realização do investimento.  Não é à

cabeça.  Voamos lá ver,  aqui é só o investimento,  só o investimento,  nós aqui só

temos investimento. E já agora aproveitava para responder ao engenheiro Hilário.

Eu, obviamente, prefiro que tenham a sede social em Águeda,  mas tanto quanto sei

agora  do  código  da  tributação,  é  o  local  onde  tem  estabelecimento.  Há  uma

tributação já distribuída, porque que aquilo que se passava é que muitas empresas

têm sede em Lisboa e os outros não viam nada. Agora já há essa distribuição.  Eu

prefiro que tenha a SAKTHI do caso concreto SP21, vai ter sede  em Águeda. Esta

está  em Oliveira,...  esta, a Mesacer, penso que é Oliveira do Bairro portanto não

sei  ,  mas  a  SAKTHI,  a   SP21 é  em Águeda,  portanto.  Muito  obrigado,   senhor

presidente. --------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Senhor Deputado António Martins:---------------------------------------------------------

------ Portanto, o senhor Presidente o que diz é que nós aqui aprovados a isenção de

IMI  para  este  investimento,   mas  que  ele  só  passa  a  tornar  efetivo  depois  do

investimento estar realizado e eu pergunto-lhe, o senhor presidente está a dizer que

vai  validar  o  investimento  de  16  milhões  de  euros  nesta  empresa,  vai  validar  a

criação 230 (duzentos e trinta) postos trabalho e que após isso... Não vou por aí

porque as exportações e o ??? são outra coisa, tem a ver com os investimentos e

objetivos para lá chegarmos, isso é evidente, também podíamos ir por aí, mas não é

isso. Como é que senhor presidente vai validar, isso é outra figura porque isto existe,

esse projeto têm normalmente um gestor de projeto que faz o acompanhamento do

investimento. Como é que o município vai controlar o investimento 16 milhões de

euros e a criação de 230 postos de trabalho. Se é este o objetivo, se o município

disser assim, nós vamos controlar isso e só depois disso entregamos efetivamente

isenção de IMI, absolutamente de acordo... Não, a proposta 16 milhões de euros e

230 postos de trabalho. ----------------------------------------------------------------------------------

------ Gil Nadais Resende da Fonseca – Presidente da Câmara: -------------------------
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------ Se me permitem, uma empresa que faça um investimento superior a 3 milhões

de euros tem direito  este benefício, vem cá pedir.  Este dizem que fazem 16, se

fizerem 15 eu fico contente se fizerem 16 ou 18 fico mais contente,  ok? Mas se

vierem pedir... com este números, estão 200 postos de trabalho, mas se fizerem 100,

eu também apoio, ok? Tem é de fazer investimento cá e pôr uma unidade produtiva a

funcionar com um investimento que tem de ser no mínimo superior a 3 milhões, para

mim tem de cumprir esse mínimo. Eu não consigo ir averiguar, posso ter acesso se

for ao PO centro ou se for ao ... , nós temos lá o que eles recebem de apoios. Agora

ir  à  contabilidade  deles,  eu  já  tenho  mais  alguma  dificuldade,  mas  eles  vão

obviamente  fazer  um investimento  grande,  vão  inclusivamente,  e  eu  espero  que

venham cá, estamos todos em concorrência, eles não me disseram que vinham para

Águeda, ok? Há outros municípios  que estão a concorrer connosco. E Aquilo que

eles nos dizem é que vão utilizar umas instalações que estão devolutas e que se

estão a degradar. E, por isso, acho que temos que lhes dar todas as condições para

que  eles  possam fazer  isso  porque  é  menos  um elefante  branco  que  temos  no

concelho. Muito obrigado. -------------------------------------------------------------------------------

------ Senhor Deputado José Vidal: ----------------------------------------------------------------

------ Senhor presidente, mais uma vez, o engenheiro Hilário me colocou aqui uma

questão  que  é  pertinente  que  já  aqui  foi  abordado  embora  de  outras  formas.  É

pertinente,  mas  depende  das  opções  que  se  tomam e  termos  duma  política  do

município. Eu quando veio aqui o projeto da SAKTHI, se se lembram, eu fiz aqui uma

intervenção sobre o que é, o que era a  Smart City,  o que era o desenvolvimento

sustentável na minha perspetiva de Águeda e da evolução que Águeda estava a ter e

o  que  é  que  seria  uma  Águeda  dependente  do  parque  empresarial,  que  era

totalmente o inverso disso, e o que é que seria uma Águeda como por exemplo eu

vivi noutra zonas e quando houve a crise foi tudo para desemprego e foi o fim do

mundo  porque não havia estruturas nenhumas e a maior parte das empresas que lá

foram  colocadas  foram  só  sugar,  e  o  termo  é  mesmo  esse,  sugar,  e  o  quê?

Benefícios  fiscais, sugar fundos europeus,  sugar taxas e aproveitar tudo o que havia

para aproveitar e mal aquilo acabou de deslocalizaram-se para outro sítio, porque a

perspetiva do empresário é o lucro e corretamente é o lucro, embora nesta situação

destas empresas eu não sei e dessa parte não percebo, de direito do trabalha e da
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parte empresarial, se nos poderia começar a asssegurar no âmbito das empresas

instaladas no município de Águeda, a responsabilidade social dessas empresas. Um

projeto  de  responsabilidade  social  global  de  quem  viesse  para  o  parque  teria

obrigatoriamente de participar num projeto de responsabilidade social, porque estas

empresas não vão dar emprego em Águeda, Águeda já gastou e vai gastar perto de

10 milhões de euros num  parque empresarial, se não passar, Águeda, além disto

tudo, dá estes benefícios fiscais que pressupõem e bem, o senhor presidente da

Câmara já falou nisso várias vezes, portanto a industrialização permite tentar daqui a

uns  anos  termos  uma  receita  destes  IMIs  que  poderá  valer  1  milhão  e

€1.500.000/ano,  portanto,  a  receita  é  para  o  município,  portanto  uma  certa

sustentabilidade,  mas  meus  senhores  Águeda  tem  um  problema  gravíssimo  de

estradas e de desgaste de estradas quando centenas de camiões que hão de passar,

tem  a  poluição,  tem  a  pegada  tóxica,  tem  a  pegada  ambiental,  tudo  pago  pelo

município,  os funcionários  e  empregadas das fábricas  nada garante  que seja  de

Águeda, o sítio mais perto para eles viverem é Anadia ou Oliveira do Bairro. Portanto,

nada garante que sejam de Águeda, nada garante que gastem cá, nada grande que

vivam cá, portanto é um investimento sempre de uma certa dimensão que tem que

ter alguma sustentabilidade. Neste momento, todos nós pensamos que o emprego é

bom,  é.  Todos  nós  pensamos  que  a  qualidade  de,  pelo  menos  em  termos  do

funcionário, o operário, ele vai beneficiar. Portanto, o empregador, mais concorrência,

melhores salários, mais ..., nenhuma destas empresas isto digo hoje e hoje estou ...

mas permitam-me dizer isto, nenhuma destas empresas vai cumprir o caderno de

investimentos que fez, registem isto e se  me indicarem uma depois digam-me. Eu

disse nenhuma, mais , nenhuma delas vai garantir o número de empregados que diz

ali.  Mas nem uma e mais e aquelas que não atingirem os 50%, espero que me

engane, aquelas que não atingirem os 50% daquilo que ali dizem, daqui a 10 anos

vão-se embora e deixa os elefantes brancos. Neste caso, por acaso, aí está, isto é

deve ser analisado caso a caso, o senhor presidente aqui apresenta uma boa razão

para esta empresa por acaso que é a recuperação e reativação de um espaço está

abandonado portanto é uma vantagem  este tipo de empresas, mas nós devíamos

analisar quase uma a uma, aliás, à conta da ação deste executivo permite-nos agora

fazer isto, neste executivo já existiu uma quantidade de compromissos e no âmbito
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do  emprego  que  nós  não  precisamos  de  mais,  mais,  mais,  mais,  mais,  não

precisamos, temos o suficiente, temos um tecido empresarial além do parque, um

tecido empresarial fortíssimo no concelho que nos permite a partir deste momento,

todas as pessoas com quem falamos, vimos no outro dia a entrevista do presidente

da SAKTHI  a  dizer  que não há desemprego em Águeda.  A dizer  que já  não há

desemprego  na  região,   a  dizer  que  ninguém  arranja  um  empregado,  entre  a

Mealhada e Albergaria não há pessoas para empregar. Portanto, a “atratibilidade” de

área, eu acho que, neste momento, o  senhor presidente da câmara conseguiu atingir

um patamar  elevado neste  campo.  Eu  acho que,  a  partir  agora,  é  que nós  não

precisaremos talvez, temos  que começar a ser exigentes no que é que vem para cá,

como vem, o que é que eles cumprem e não deixar ser isto um espaço onde eles

possam andar à vontade, livremente, pensando qu aqui há um Parque Empresarial

do Casarão que tem empresas, pois é, mas é que os funcionários são pessoas, têm

famílias, têm filhos, têm que ter lazer, têm que ter fruição, têm que ter qualidade de

vida, e não têm que pensar só no emprego. O emprego não é nada ao lado da vida

das pessoas, o emprego é uma parte só e uma parte importante. Neste momento,

acho que já chegamos lá,  foi excelente ação do executivo,  foi a melhor coisa que...

na revolução de Águeda foi o parque empresarial, mas acho que é altura de parar e

não  considerarmos que  tudo é  bom e  que todos vamos assumir  aqui  os  IMIs  e

perdoar  tudo  e  que temos que  aceitar  todas empresas,  que é  bom.  À  conta  do

trabalho do executivo,  temos um bom nível  de procura,  temos um bom nível  de

empresas que estão à espera de loteamentos para assinar os contratos, eu acho é

que não pode ser uma chapa cinco, vamos aprovar IMIs, redução de IMIs. Não, meus

senhores, parou, senhor presidente tenha atenção a isso, executivo tenha atenção a

isso, meus senhores, parou, não queremos cá mais empresas.  Há de haver uma

altura em que nós dizemos que não queremos mais empresas, e há de haver uma

altura em que dizemos que não queremos aquela empresa, queremos outra, essa

não queremos e isto chama-se pensar nas pessoas. Obrigado. -----------------------------

------ Gil Nadais Resende da Fonseca – Presidente da Câmara: -------------------------

------ Bem, eu penso nas pessoas de uma forma diferente. Eu acho que quantas mais

empresas  tivermos,  mais  liberdade  de  escolha  têm  as  pessoa,  melhor  são  as

condições que as empresas vão dar aos seu funcionários, melhores condições de
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vida  temos  todos,  porque  só  virá  para  uma  zona  onde  existe  pouco,  pouco

desemprego,  aquela  empresa que está  disposta  a  pagar  melhor,  a  dar  melhores

condições aos funcionários, a ser atrativa e isto para mim é que faz subir o nível

daquilo que nós produzimos e das empresas do concelho. E também há outra coisa,

quantas mais pessoas em Águeda, melhor.  Nós devemos aumentar o número de

pessoas porque aquilo que nós temos é falta de gente em Águeda, nós temos uma

cidade pequena, e nós queremos na rua e pessoas para o comércio e pessoas... e

nós não temos e temos que ter aqui políticas integradas, precisamos de ter, tal como

estamos  a  tratar  da  reabilitação,  eu  acho  que  futuramente  mantendo-se  o

desenvolvimento que estamos a ter, temos de pensar em casas novas e casas de

acordo  com  novas  técnicas  construtivas,  casas  acessíveis  para  dar  respostas  e

podermos  ir  buscar  pessoas  a  outros  concelhos  onde  eles  têm  dificuldade  de

emprego. Não temos problemas nenhuns, temos de ter oferta estruturada para isto,

há problemas que eu gosto, e  problemas de falta de mão de obra são problemas

positivos, na minha perspetiva, para o concelho. Temos de procurar respostas, temos

de com os empresários, com a comunidade encontrar soluções para que possam vir

mais pessoas para Águeda e que essas pessoas, as pessoas que estão cá e as que

possam vir, tenham melhores condições de trabalho. É isto que eu acho e todos os

incentivos que nós possamos dar às empresas para virem para á, eu acho que são

positivos e vão melhorar  a qualidade do nosso emprego.  Muito obrigado,  senhor

presidente. --------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Senhor Presidente da Assembleia: ---------------------------------------------------------

----- Obrigado. Eu penso que estamos em condição de votar este ponto.  Análise e

votação da proposta da câmara municipal de reconhecimento do interesse público e

isenção de importo municipal sobre imóveis para o projeto Mesacer Ceramics, Lda..

Quem vota contra? Quem de abstém? Aprovado por maioria com uma abstenção.

Passaríamos ao ponto 3.12 mas, como é uma hora da manhã, tenho que colocar

aqui esta questão, já falta pouco, ninguém se opõe a que avancemos? Feito este

ponto de ordem, passaríamos então ao ponto 3.12. Análise e votação da proposta da

câmara  municipal  de  isenção  de  imposto  municipal  sobre  imóveis  e  imposto

municipal sobre transmissões onerosas de imóveis IMT para o projeto Butterfly da
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SAKTHI Portugal SP21SA. Penso que enfim este assunto acabou por ser abordado

no ponto anterior. Ainda assim, a deputada Marlene...-------------------------------------------

------ Gil Nadais Resende da Fonseca – Presidente da Câmara: -------------------------

------ Senhor presidente, permita-me fazer aqui uma correção, onde está ... deve ler-

se  12937.11,  depois  em  2018,  11643.42  e  esse  valor  sucessivamente  nos  anos

seguintes, ok? São estes os valores que estão corretos, senhor presidente. -------------

------ Senhor Presidente da Assembleia ----------------------------------------------------------

----- Bem tem a palavra a deputada Marlene Gaio, faz favor. ---------------------------------

------ Deputada Marlene Gaio -------------------------------------------------------------------------

Deputada e só tenho aqui uma dúvida relativamente àquilo que vai ser efetivamente

votado e posto em discussão e Votado. Porque do que vejo aqui na proposta do

executivo  diz-se  que  propõe-se  que  o  executivo  municipal  aprove  propor  à

Assembleia Municipal deliberar sobre a isenção de IMI.  Depois na deliberação do

assunto,  diz-se  que  a  câmara  deliberou  por  unanimidade  propor  à  Assembleia

Municipal  que delibere  sobre  a  isenção  de IMI,  portanto,  não vejo  aqui  em lado

nenhum a referência ao IMT. --------------------------------------------------------------------------

------ Gil Nadais Resende da Fonseca – Presidente da Câmara: ------------------------

------ Não há qualquer proposta sobre o IMTT. Não está mesmo... Não, eles pagaram,

foi pago, Foi resolvido isso sim, sim está na redação mas está errado. --------------------

------ Senhor presidente da assembleia ----------------------------------------------------------

------ Já vamos corrigir isso. Deputado, faz favor. -------------------------------------------------

------ Deputado -------------------------------------------------------------------------------------------

------ Muito obrigado, senhor Presidente. Eu penso que este é um cas-o diferente do

caso anterior pela importância da empresa, pelo impacto que empresa está a causar

também no município,  por todo o apoio que o município tem dado esta empresa,

penso que é diferente. Primeira questão sobre a correção que o senhor presidente

fez em relação ao valores do IMI. Eu não tenho bem a certeza,  mas eu penso que a

correção que o senhor presidente terá feito em relação aos valores do IMI calculados

a 2015 penso eu, que diz aqui na proposta, não é? Mas eu hoje tive oportunidade de

ver a sua publicação enquanto estava aqui na Assembleia municipal no Facebook, o

senhor publicou que tinha acabado de entregar a licença de utilização à SAKTHI pelo

menos  vi  o  senhor  a  publicar  isso,  vi  no  seu  Facebook e  estávamos  aqui  na
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Assembleia e isso apareceu-me nesse momento, o senhor a entregar a licença de

utilização à SAKTHI. Penso eu que quando o senhor entrega a licença de utilização à

SAKTHI, terá que ser reavaliado o valor do IMI porque passa a constar também o

imóvel e que aqui não consta, portanto estamos a falar de valores substancialmente

superiores aos valores que o senhor está aqui a dizer, mas a questão, nós já demos

a esta empresa 4 milhões e meio de euros, mais coisa, menos coisa, só para este

projeto.  Não sabemos se empresa...   há aqui  um dado importante  que o senhor

presidente disse  no início e que me altera  também outra vez a minha  maneira de

pensar. O senhor presidente disse no início que isto fazia parte das condições iniciais

do negócio, penso que terei percebido isso bem e isso altera um bocado a minha

maneira, porquê? Porque o senhor presidente nunca se referiu a isto na assembleia

Municipal,  sempre  que  se  referiu  aos  apoios  a  dar  à  SAKTHI,  falou  sempre  na

redução do preço do terreno e em pagarmos muito alta tensão. Pormos a muito alta

tensão no parque industrial que nos custou cerca de €1.200.000 ou €1.400.000 foi

sempre esse os dois momentos que senhor falou em sobre o apoio à SAKTHI, nunca

o senhor presidente falou sobre isenção de IMI, nunca o Sr. Presidente falou sobre a

questão da derrama, quando quer que seja também não está hoje falar pronto. Nós

desde o início, sempre seguimos aquilo que são, aquilo que é sua a palavra, o Sr.

comprometeu-se perante estes empresários propor a isenção de IMI e faz parte das

suas condições de negócio altera radicalmente a minha maneira de pensar sobre

isto,  mas quero  lhe  dizer  isto,  se  Águeda já  deu estes  valores  a  esta  empresa,

Águeda também tem de usufruir  alguma coisinha, esta empresa provavelmente já

não vai pagar IRC porque deverá estar isenta, a questão da derrama não é bem

como o sr.  Presidente diz,  penso eu,  a questão da derrama é paga na sede da

empresa a  não ser  quando tem outros estabelecimentos  e mediante volumes do

negócio, um conjunto de condições poderá eventualmente ser afetado ao local, ao

segundo estabelecimento ou ao estabelecimento da produção portanto não é uma

condição direta, esta questão da derrama ou do IRC serem pagos aonde é feita a

laboração, não é direto, não é direto e, portanto, isto tem que ser.... ah  a sede da

SAKTHI é aqui, é aqui, pronto. É que há bocado estava dizer que eram na Maia,

peço desculpa. ---------------------------------------------------------------------------------------------

------ Gil Nadais Resende da Fonseca – Presidente da Câmara: -------------------------
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----- Dá-me licença, senhor presidente? SAKTHI Portugal, sede na Maia, SP21 aqui

em Águeda, é detida 100% pela SAKTHI da Maia mas a sede da SP21 é Águeda. A

consolidação das contas, mas o lucro da SAKTHI Maia este ano foram 14 milhões de

euros, portanto deve sobrar alguma coisa para derrama. -------------------------------------

------ Deputado  -------------------------------------------------------------------------------------------

------ Portanto, o que estava a dizer, eu pensava que a sede era na Maia, era essa a

informação que eu tinha ouvido aí da mesa há bocadinho, e portanto, a sede sendo

aqui obviamente que derrama é aqui tributada, isso não há absolutamente dúvida

nenhuma. Eu vou aprovar isto mas quero dizer que perante o volume de apoio que

Águeda já deu a esta empresa, faço-o porque o Senhor presidente disse aqui que

assumiu esse compromisso no momento da negociação. Eu estava convencido que

este era um pedido à parte da própria empresa e se fosse um pedido à parte da

própria empresa, eu não estaria tão confortável. Como faz parte das condições de

negociação que o senhor presidente aqui assume, nós em Águeda somos gente de

palavra, por isso, seguirei aquilo que foi o seu compromisso. Muito obrigado.------------

------ Gil Nadais Resende da Fonseca – Presidente da Câmara: -------------------------

------ Efetivamente, eu pensei que quando aprovamos o pacote de apoios que do

interesse público que estava envolvido também esta concessão do IMI. Não estava e

assumo que isto foi negociado na altura. Há uma coisa que me separa do senhor

engenheiro  Hilário  é  que  nós  não  demos  nada  a  empresa,  nós  disponibilizamos

condições para que eles pudessem optar por Águeda e foram muitos municípios que

estiveram na disputa por este investimento. E nós criamos condições e dissemos nós

temos estas condições para vocês virem para Águeda, nós criamos estas condições

e  depois  que  eles  optaram  e  depois  inclusivamente  estivemos  em  disputa  com

Espanha  e  posso-vos  dizer  que  as  condições  que  Espanha  dava  em  termos

económicos  e  financeiros  eram  até  bastante  superiores  ao  que  nós  dávamos,

bastante superiores, houve outros que felizmente influenciaram a escolha a ser aqui

em Águeda, mas foi aquilo que nós fomos à luta e fomos vários municípios, eu estive

lá em várias reuniões, com vários presidentes de câmara, cada um a defender a sua

oferta. Muito obrigado, senhor presidente. ---------------------------------------------------------

------ Deputado --------------------------------------------------------------------------------------------

Ata da 1ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 17/fevereiro/2017

78



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

------ O senhor presidente já há bocado, hoje de manhã, me respondeu a isso, num

ofício que me enviou, a um pedido meu de domingo passado ou sábado passado. Eu

tenho que discordar na terminologia, nós não demos nada? Então, vamos ver uma

coisa, os empresários em Águeda pagaram €15 (quinze euros) o metro quadrado

pelo terreno. Esta empresa pagou um esta empresa comprou 200.000 (duzentos mil)

metros de terreno a um euro mais 32.000 m do terreno a cinco euros, mais 70.000

(setenta mil) metros de terreno que agora têm reservados, que não sabemos a que

valor é. O senhor diz assim, eu não lhe dei dinheiro, está bem, fiz um desconto, a

situação é a mesma porque quem vendeu terrenos à empresa foi no município claro

o município se queria ganhar a empresa para aqui teve que fazer esse facto. Então a

energia, era preciso quantas empresas mais vão utilizar muito alta tensão naquele

parque empresarial? Quantas necessitam para lá funcionar com muito alta tensão?

Nenhuma mais, até este momento. Claro que agora vamos utilizar essa energia da

muito alta tensão, mas não necessitava de nenhuma e para isso gastou lá 1.4000000

ou 1.200.000 ou 1.300.000 nem sei bem o valor final. Portanto, quando dizemos isto,

no fundo, estamos a dar ou a apoiar ou chame o nome que quiser, a investir dinheiro,

a pôr dinheiro lá na empresa. Esta é que é a questão e é aí que são feitas as contas.

O senhor quando diz assim, ah a incubadora cultural, a empresa está na incubadora

cultural, ela custou 1 milhão de euros e a empresa está lá gratuitamente, paga a luz e

paga a água. Isto não tem um custo? Tem um custo, é um custo que nós assumimos

em Águeda, porque os queremos cá mas tem um custo ou então eu posso ir para

incubadora cultural e não pagar nada e fazer lá uma festa com os meus amigos? Se

calhar também pode estar aqui dentro do âmbito cultural do AgitÁgueda e de outros

coisas.  Obrigado. -----------------------------------------------------------------------------------------

------ Gil Nadais Resende da Fonseca – Presidente da Câmara: ------------------------

------ Eu acho que essa parte era mesmo escusada. Acho que não estamos aqui a

falar de festas. –-------------------------------------------------------------------------------------------

------ Senhor Presidente da Assembleia  --------------------------------------------------------

------ Senhor deputado, calma. Eu  estou tentar falar e o senhor não pode falar por

cima  de  mim.  Pronto,  vamos  lá  ver  se  nos  entendemos.  Eu  acho  que  já  todos

percebemos o que é que está aqui em causa, peço-vos também algum bom senso

para  não  deixarmos  arrastar  isto  durante  muito  tempo,  vou  pedir  ao  Senhor
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presidente Câmara que a faça sua última intervenção, curta, de preferência, para

encerrarmos este assunto aqui e votarmos. Se faz favor. Não há mais intervenções.--

------ Gil Nadais Resende da Fonseca – Presidente da Câmara: -------------------------

------ Um esclarecimento, não é muito alta atenção aquilo que colocamos no parque,

foi  alta  tensão  e  dotamos  o  parque  dessa  infraestrutura,  comprometemo-nos  em

tentar que fosse lá colocada a muito alta tensão. Agora, eu acho que os senhores ou

não querem ver ou mesmo desconhecem o que é o projeto Butterfly e o que ele pode

representar  e  as  potencialidades que tem.   A utilização durante  algum tempo da

incubadora,  que  penso  que  já  será  por  pouco  mais  tempo,  já  tem um curso  de

formação a funcionar lá dentro. É mais uma entidade, é mais uma entidade e uma

entidade diferenciadora e pode ser diferenciadora e nós só fizemos isso porque lhes

dissemos que os queríamos cá. Por isso é que eu diferencio as coisas e posso-vos

dizer que trazê-los para cá não foi fácil, ok? E portanto acho que temos que assumir

aquilo que fizemos no momento.  Muito obrigado. -----------------------------------------------

------ Senhor Presidente da Assembleia  ---------------------------------------------------------

------  Muito obrigado Senhor Presidente estamos esclarecidos vamos votar o ponto

3.12 Análise e votação da proposta da câmara municipal  de isenção de imposto

municipal  sobre  imóveis  e  imposto  municipal  sobre  transmissões  onerosas  de

imóveis  IMT para  o  projeto  Butterfly  da  SAKTHI  Portugal  SP21SA.  Quem  Volta

contra? Quem se ABSTÉM? Aprovado por  unanimidade.  Passaremos ao ponto  e

último… 3.13 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: Não sei se alguém pretende alguns esclarecimento, o

senhor  presidente  da  Câmara  pretende  intervir?  Se  não,  parece  que  não

passaríamos  a  votação….3.14.1  Relativamente  à  celebração  do  contrato  de

aquisição  de serviços  de  seguros  através  da contratação  de  diversas  apólices  e

franquias e aprovação da adenda ao protocolo número 258/2016. Quem vota contra?

Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.  E aprovação da renda protocolo de

258/2016. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. ----------

------ Concluída a ordem de trabalhos, foi lida e aprovada a minuta da ata. ---------------

------ E nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, deu por

encerrados os trabalhos da Sessão, da qual, para constar, se lavrou a presente Ata,
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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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