
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

 ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA

DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

------ Aos vinte e oito dias do mês de abril, do ano de dois mil e dezassete, pelas vinte

e uma horas, nas instalações da extinta Junta de Freguesia de Segadães, na União

das  Freguesias  de  Trofa,  Segadães  e  Lamas  do  Vouga,  teve  lugar  a  2ª  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 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 – Apreciação da informação escrita do Exmo. Sr. Presidente da

Câmara Municipal de Águeda acerca da atividade municipal, bem como da

situação financeira do Município, nos termos do disposto na alínea c), do

n.º 2 do artigo 25º, da lei 75/2013 de 12 de setembro; -------------------------------

------  3.2 – Tomada de conhecimento do Relatório Anual de Avaliação da

Atividade de 2016 - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens – CPCJ; -

------ 3.3 – Tomada de conhecimento da proposta da Câmara Municipal de

Adenda ao Contrato de Comodato – Residências Universitárias da Escola

Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda; -----------------------------------------

------  3.4  –  Apreciação  do  inventário  dos  bens,  direitos  e  obrigações

patrimoniais,  a  respetiva  avaliação  e  a  apreciação  e  votação  dos

documentos de prestação de contas do ano 2016; ----------------------------------

------ 3.5 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal de abertura

de procedimento CPP – Concessão de Exploração e Gestão do Parque

Aventura do Souto Rio – Proposta de retificação do índice do caderno de

encargos;-------------------------------------------------------------------------------------------

Ata da 2ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 28/abril/2017

1



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

------  3.6  –  Análise  e  Votação  da  proposta  da  Câmara  Municipal  de

atribuição  de  Apoio  à  União  de  Freguesias  das  Belazaima  do  Chão,

Castanheira do Vouga e Agadão, no âmbito do evento “Trilogia Serrana

2017”; ------------------------------------------------------------------------------------------------

------  3.7  –  Análise  e  Votação  da  proposta  da  Câmara  Municipal  para

revogação  da  1ª  minuta  e  elaboração  de  novo  Contrato

Interadministrativo  com a  Junta  de  Freguesia  de  Valongo  do  Vouga  –

concessão de apoio financeiro; ------------------------------------------------------------

------  3.8  –  Análise  e  Votação  da  proposta  da  Câmara  Municipal  para

celebração de Contrato Interadministrativo com a União de Freguesias do

Préstimo e Macieira de Alcôba, no âmbito dos transportes escolares; -------

------  3.9  –  Análise  e  Votação  da  proposta  da  Câmara  Municipal  de

alteração ao Regulamento “Águeda Cor”; ----------------------------------------------

------  3.10  –  Análise  e  Votação  da  proposta  da  Câmara  Municipal  de

alteração da Estrutura de Serviços Municipais de Águeda; ----------------------

------  3.11  –  Análise  e  Votação  da  proposta  da  Câmara  Municipal  de

reconhecimento  de  Interesse  Público  para  regularização  da  atividade

industrial de Albertina Rosa Silva Ribeiro (Proc. Nº 146/16); ---------------------

------  3.12  –  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: -------------------------------

------ 3.12.1 Protocolo para a valorização e promoção da biodiversidade da

Pateira de Fermentelos; -----------------------------------------------------------------------

------  3.12.2 Atribuição de apoios financeiros às associações desportivas

da época 2016/2017, no âmbito do Código Regulamentar do Município de

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

------  3.12.3  Aquisição  de  Serviços  de  Manutenção  de  Elevadores  –

alteração do preço base do procedimento; --------------------------------------------

------  3.12.4 Extensão de locação de equipamentos de impressão e cópia,

destinado ao Centro de Artes de Águeda; ----------------------------------------------
Ata da 2ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda

realizada em 28/abril/2017
2



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

------  3.12.5  Aquisição de serviços  para  execução do projeto Águeda +

Ativa “Sénior (Con)Vida”;---------------------------------------------------------------------

------ 3.12.6 Aquisição de luminárias de iluminação pública, em regime de

locação operacional  e  respetivos serviços associados ao Município de

Águeda.----------------------------------------------------------------------------------------------

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

Guedes Vitorino, que iniciou a mesma salientando-a como a conclusão do “périplo”

que foi  sendo feito nos últimos anos por todas as freguesias do concelho, no que

concerne  à  descentralização  das  sessões  ordinárias  da  Assembleia  Municipal,  e

relembrando  que  a  iniciativa  visa  uma  maior  aproximação  entre  a  Assembleia

Municipal  e  os  cidadãos.  De  seguida,  saudou  todos  os  cidadãos  e  cidadãs  da

freguesia de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga, e todos os presentes na sessão, os

membros da Assembleia  Municipal,  do Executivo,  o público,  os  jornalistas e todos

aqueles  acompanhavam  a  sessão  através  da  Águeda  TV.  Fez  ainda  um

agradecimento  especial  ao  Sr.  Presidente  da  Junta,  Sr.  Carlos  Silva,  pela

disponibilidade para acolher a sessão e pela ajuda dada aos serviços da Assembleia

Municipal.  O  Sr.  Presidente  da  Assembleia foi  secretariado  pelas  Senhoras

Secretárias Carla Eliana da Costa Tavares e Cristina Paula Fernandes da Cruz. ---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ata da 2ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 28/abril/2017

3



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

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

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

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

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

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

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

------ Hermínio da Conceição Marques Guapo – PS; ----------------------------------------------

------  João Carlos da Fonseca Coelho – 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 – Águeda e Borralha; ---------------------

------ Wilson José de Oliveira Dias Gaio - Barrô e Aguada de Baixo; --------------------------

------ Carlos Guilherme da Silva Nolasco – Fermentelos; ----------------------------------------

------ Pedro Joaquim Faria de Oliveira Marques – Macinhata do Vouga; ---------------------

------ Pedro António Machado Vidal  - Préstimo e Macieira de Alcôba; -----------------------

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

------ Mário Ramos Martins – Travassô e Óis da Ribeira; -----------------------------------------

------ Carlos Alberto Ferreira da Silva  – 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: -------------------

Ata da 2ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
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------ Um pedido de renúncia de mandato do Sr. Deputado Brito Salvador, cuja leitura

do ofício enviado, e colocado à consideração da assembleia,  se transcreve: -------------

------ “Na sequência da decisão que tomei de me desfiliar de militante do Partido Social

Democrata  e,  tendo  tomado  conhecimento  que  o  meu  pedido  tinha  sido  aceite,

entendo que por uma questão de coerência com aquela minha decisão devo também

aqui solicitar a renúncia do meu mandato enquanto Deputado eleito pelo PSD do meu

cargo de Deputado Municipal nesta Assembleia.” -------------------------------------------------

------  Em sua substituição,  o Deputado João Carlos Coelho assumiu o seu lugar e

passou, assim, a ser parte integrante da Assembleia Municipal. -------------------------------

------ O Sr. Deputado José Marques Vidal que seria substituído por Hermínio Guapo, o

Sr. Deputado Paulo Tomás, cujo pedido de substituição tardio não permitiu o aviso

atempado  da  sua  substituta  que  seria   Elisa  Pires,  o  Pedro  Gomes  que  seria

substituído  pelo  vogal  da  Junta  Manuel  Campos  e  o  Sr.  Presidente  da  Junta  de

Freguesia de Valongo do Vouga que seria substituído pelo secretário da Junta, o Sr.

Carlos Alberto Pereira. ------------------------------------------------------------------------------------

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

------ Associação de Municípios do Carvoeiro - documento de prestação de contas

relativo ao ano de 2016. ----------------------------------------------------------------------------------

------  Assembleia Municipal de Viseu -  moção aprovada em sessão do dia 20 de

fevereiro, com a designação de “Garantir a ligação ferroviária à cidade de Viseu”, cuja

leitura dos pontos mais relevantes a seguir se transcreve: --------------------------------------

------ “1 – Requerer ao Ministro do Planeamento e das Infraestruturas e ao governo

que iniciem o processo de ligação urgente de Viseu à Linha da Beira Alta integrada no

desenvolvimento  da  rede  ferroviária  nacional,  de  forma  a  garantir  o  acesso  à

mobilidade por  comboio  de pessoas e  mercadorias;  2  – Que em simultâneo,  seja

realizado  um  estudo  para  reconstrução  e  reabertura  da  Linha  do  Vouga,  entre

Serenada  do  Vouga  e  Viseu,  indo  de  encontro  ao  interesse  das  populações,  das

organizações de trabalhadores, de empresários e de agricultores, garantindo também

por esta via a ligação ferroviária à cidade de Viseu; 3 – Que o referido estudo da linha

do Vouga incorpore a abordagem, entre outras, das questões do transporte suburbano

para  Viseu  e  Aveiro,  do  escoamento  da  produção  industrial  da  região  e  do
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aproveitamento turístico da infraestrutura; e finalmente, 4 - que esta moção, uma vez

aprovada, seja enviada a todos os órgãos Municipais do Distrito de Viseu e de Aveiro,

etc. etc..” ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Grupo Parlamentar do partido Ecologista os Verdes - Projeto-Lei 486/13 que

versa sobre a questão da desmaterialização dos manuais escolares. -----------------------

-------------------------------- VOTO DE PESAR/LOUVOR E PESAR ------------------------------

Proposta global da Assembleia Municipal, o voto de pesar pelo falecimento do Sr. Dr.

Horácio Marçal registou as intervenções que se transcrevem: ---------------------------------

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

Baixo: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------  “Boa  noite,  Sr.  Presidente,  Sras.  Secretárias,  Srs.  e  Sras.  Deputadas,  Sr.

Presidente da Câmara, Vereação, caros companheiros da Assembleia Municipal, e um

cumprimento muito especial às pessoas de Segadães e, claro, da Freguesia da Trofa,

Segadães e Lamas por nos encontrarmos hoje aqui. Não podia deixar de fazer uma

pequeníssima  intervenção  e,  começando  até  já  por  dar,  entre  aspas,  os  meus

parabéns pela bancada do PS ter também um voto de pesar para um grande, muito

grande senhor, que foi hoje a enterrar. O Dr. Marçal, pessoa ímpar no nosso concelho,

um cidadão da Aguada de Baixo, hoje integrada na Freguesia de Barrô e Aguada de

Baixo, um homem grande, enorme do Barrô também e do concelho. Muito lhe deve

este concelho, muito lhe devem as pessoas deste concelho, e é por demais de justiça

que hoje seja votado este, estes dois, não sei se serão unificados, eu pedia até isso,

pela grandeza deste Sr., que se votasse, que se fizesse um voto de pesar, e pedia

mais, pedia também a aclamação a este Senhor, Muito obrigado.” ---------------------------

------ António Manuel Fernandes Martins – CDS: -----------------------------------------------

------ “Boa noite, Sr. Presidente. O CDS não tem obviamente nada em específico para

apresentar  porque esperava precisamente  que a  iniciativa  do Sr.  Presidente fosse

nesse sentido. Acho que a dimensão e a universalidade e a transversalidade da figura

do Dr. Horácio Marçal recomendam que efetivamente a Assembleia não tenha votos

que não seja um voto único em nome de todos.” --------------------------------------------------
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------ Manuel Augusto da Almeida Farias - PS: ---------------------------------------------------

------ “Boa noite, Sr. Presidente, ilustre mesa, boa noite, Sr. Presidente da Câmara e

Executivo, caros camaradas da Assembleia Municipal, Segadanenses. O nosso voto

não é um voto de pesar, achamos que a transversalidade, a universalidade e a obra e

em tudo aquilo que o Dr. Horácio Marçal deu vida, onde teve qualquer tipo de contacto

vai além do pesar que sentimos e que nos tolhe, e que recomenda também um voto

de louvor, nós juntamos o voto de louvor ao voto de pesar e vamos mais além, nós

recomendamos que a Câmara Municipal organize o tributo municipal que é devido a

esta  personalidade  que  contagiou  tanto  todos  aqueles  que  foram  seus

contemporâneos.” ------------------------------------------------------------------------------------------

------ Paula Cardoso - Vereadora: ---------------------------------------------------------------------

------ “Muito obrigado, Sr. Presidente, muito boa noite a todos, na ocasião do funeral

do Dr. Marçal, eu tive o privilégio de conviver com ele de forma mais próxima, por

laços de família e outros. E não, isto não tem nenhum cariz político ou partidário, é um

testemunho pessoal, que eu gostaria de vos deixar, porque o fiz no próprio funeral e a

pedido dos filhos, pediram-me que eu lesse aqui também aquilo que li no funeral. Para

quem já ouviu, peço desculpa, para quem não ouviu, eu vou repetir: Algumas pessoas

vivem para a fortuna, algumas pessoas vivem para a fama, outras pessoas vivem para

o poder, algumas pessoas só respiram quando rodeadas de amigos, outras só existem

plenamente na satisfação social, algumas pessoas vivem para a família, outras vivem

na exaustão de defender o seu bom nome, algumas pessoas vivem para se dar, ao

povo, à comunidade, outras pessoas vivem para o associativismo, algumas pessoas

vivem para criar, outras vivem para ajudar, para abrir portas, algumas pessoas vivem

para o recreio,  outras pessoas vivem para suportar,  para sofrer,  algumas pessoas

vivem uma vida  plena,  outras  pessoas  vivem para  empreender,  algumas pessoas

vivem arduamente a trabalhar,  outras pessoas vivem intensamente os momento de

lazer, algumas pessoas vivem para o convívio, outras pessoas vivem para se isolar,

algumas  pessoas  vivem  espalhando  afetos,  outras  pessoas  vivem  criando  alguns

ódios, algumas pessoas vivem e viverão para além da morte, outras pessoas vivem e

viverão sempre no coração de alguém. O Dr. Marçal era todas estas pessoas num só.

Foi  para mim a maior  referência  de dádiva aos outros  sempre pronto  para todos,
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esquecendo-se dele mesmo, prejudicando-se e muitas vezes sendo prejudicado, foi

lembrado e foi esquecido por muitos que se deviam lembrar, foi acarinhado, foi odiado,

foi despojado, foi valorizado e desvalorizado, foi um ser humano de grandeza maior,

porque foi homem em toda a sua dimensão, com o que de bom e de mau isso encerra.

Para  mim  viverá  para  sempre,  está-me  entranhado  no  ar  que  respiro  e  no  meu

coração, para mim e, perdoem-me a ousadia de achar, para os Aguedenses viverá

para sempre, porque muitos e valerosos aguedenses fazem a história de Águeda, mas

o Dr. Marçal era o povo no seu esplendor. Obrigada, Dr. Marçal, pela riqueza de vida

que nos deixou, a mim nunca me deixará, e aos Aguedenses também não. Obrigada.”-

------ Carla Tavares – Primeira Secretária da Assembleia: -----------------------------------

------ “Apresentam-se assim, então, os votos, o 1º voto de pesar ao Dr. Horácio Alves

Marçal. É com profundo pesar que o Grupo Municipal do PSD de Águeda assinala o

falecimento  do Dr.  Horácio  Marçal.  No dia  da  sua despedida  enaltece  o  percurso

daquele que foi  um dos mais distintos e brilhantes aguedenses do seu tempo, um

cidadão  exemplar  para  as  gerações  futuras,  pai  e  marido  dedicado,  médico  de

renome, político de exceção, teve todo o seu percurso associado à causa pública, que

sempre aliou com altruísmo profissional, cada vez mais raro nos dias de hoje, que é

reconhecido por todos que com ele contactaram. Nascido em Aguada de Baixo a 26

do 10 de 1933, frequentou o Liceu José Estêvão de Aveiro, e licenciou-se em medicina

pela Universidade de Coimbra. Desde logo deu-se à causa pública, tal como seria todo

o seu percurso de vida. Foi dirigente da Associação Académica de Coimbra e um dos

maiores entusiastas da alteração da sede da Associação Académica de Coimbra para

a atual localização na Rua Padre António Vieira. Profissionalmente, foi médico militar

distinguido com louvor, chefe de clínica de medicina interna, diretor clínico do Hospital

de  Águeda  e  um  dos  mais  respeitados  e  conceituados  médicos  aguedenses.

Socialmente,  foi  presidente  e  fundador  de  inúmeras  instituições  de  cariz  social  e

cultural, fundador e presidente da Direção do Lions Club de Águeda, presidente da

Direção  do  Paraíso  Social  de  Aguada  de  Baixo,  Presidente  de  Direção  da  Caixa

Crédito Agrícola Mútuo de Águeda, foi Provedor da Santa Casa da Misericórdia de

Águeda  e  Presidente  do  Secretariado  das  Misericórdias  do  Distrito  de  Aveiro,  foi

Diretor dos semanários Soberania do Povo e Litoral Centro, do qual ainda foi fundador,
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no âmbito do desporto foi Presidente da Assembleia Geral e Presidente da Direção do

Recreio Desportivo de Águeda, num dos períodos mais gloriosos da sua história na

passagem pela 1ª divisão nacional, na época de 1983/1984. Politicamente, foi um dos

mais importantes vultos que Águeda conheceu, tendo exercido diversos cargos dos

quais  destacamos,  Presidente  da  Câmara  Municipal,  Presidente  da  Assembleia

Municipal durante 12 anos, Governador Civil de Aveiro, deputado da Assembleia da

República de Portugal. Não menos importante e, provavelmente, um dos títulos que

mais  o sensibilizou,  foi  a  medalha de ouro  da cidade de Águeda,  com a qual  foi

agraciado pela Câmara Municipal em 1999, pelos serviços excecionais e relevantes

que  prestou  ao  concelho.  Esteve  sempre  na  linha  da  frente  da  defesa  do

desenvolvimento de Águeda e na defesa da melhoria das condições de vida dos seus

concidadãos, foi um dos grandes responsáveis pela elevação de Águeda a cidade.

Águeda está de luto, deixou-nos um grande Aguedense, cujo nome se perpetuará nos

tempos e a quem Águeda terá sempre uma dívida de gratidão. Pelo seu percurso e

exemplo de vida propõem-se que a Assembleia Municipal delibere aprovar o presente

voto de pesar pelo falecimento do Dr. Horácio Alves Marçal, guardando um minuto de

silêncio em sua memória,  manifestar  à sua família  as mais sentidas condolências,

transmitindo o teor deste voto de pesar, pelo Grupo Municipal do PSD.” --------------------

------ “Moção de pesar e louvor, há cidadãos que sendo iguais perante todos elevam-se

pelas suas obras e pela influência que exercem, trata-se de um dom semelhante ao

toque recebido por Adão com o dedo indicador estendido para acolher o sopro da vida,

pintado por Miguel Ângelo no teto da Capela Sistina. Horácio Marçal tinha este dom de

dar  vida  ao  tocar  nos  seus  concidadãos,  nas  associações,  nas  empresas,  nas

autarquias  e  demais  entidades  que  receberam o privilégio  deste  toque  vivificador.

Elevou-se na sua terra e no país, apesar de ser igual perante todos, tendo elevado

todos  os  que  fomos  seus  contemporâneos,  entre  todas  as  demais  obras  e

envolvimentos a que se entregou com competência e trato afável,  importa realçar,

neste local e nesta hora, os seus mandados como Presidente da Assembleia Municipal

de Águeda, sem prejuízo da justa homenagem que o Município de Águeda lhe deve

em tributo, o Grupo Municipal do Partido Socialista na Assembleia Municipal propõe

voto  de  pesar  pelo  seu  falecimento,  voto  de  louvor  pelo  conjunto  da  sua  obra,

envolvimentos cívicos, e que a Câmara Municipal considere a evolução e consagração
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desta obra e destes envolvimentos através de um ato solene de tributo do Município

de Águeda ao Dr. Horácio Marçal. Águeda, 28 de abril de 2017, pelo Grupo Municipal

do Partido Socialista.” -------------------------------------------------------------------------------------

------ Após um minuto de silêncio, colocou-se, separadamente, a votação os votos de

pesar  e  de pesar  e  louvor,  respetivamente apresentados pelo  Grupo Municipal  do

PSD, e pelo Grupo Municipal do PS, tendo ambos sido aprovados por unanimidade. ---

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

------ 1 – APROVAÇÃO DE ATAS: ---------------------------------------------------------------------

------  Relativamente  ao  ponto  um,  discussão  e  aprovação  de  atas,  considerou-se

aprovada a ata da 5ª Sessão Ordinária de 7 e 12 de dezembro de 2016. ------------------

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

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

------ Carlos Silva - Presidente da Junta de Freguesia da União das Freguesias da

Trofa, Segadães e Lamas do Vouga: ----------------------------------------------------------------

------ “Muito boa noite a todos, Sr. Presidente da Assembleia, senhoras secretárias, Sr.

Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, caros colegas, público, comunicação social.

Eu, em primeiro lugar, queria agradecer a obra ao Sr. Presidente da Câmara que fez
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aqui na Mourisca, o alcatroamento da rua Dr. Luís Saraiva, que está muito bem, sim

Sr.,  as  valetas  também  estão  impecáveis,  mas  há  alguns  sítios  que  ainda  não

acabaram as valetas,  não sei  se vão continuar,  nem se não.  O Bairro  da Severa

também, parabéns, uma obra boa, e gostava também de dizer umas coisas. Há ruas

em Pedaçães que já há meses que precisam de levar tapete para tapar buracos, que

eu agradecia que fosse urgente porque parece mal, já está há muito tempo ASSIM e é

só buracos, e convinha a Câmara Municipal mandar arranjar  aquilo porque parece

mal, algumas ruas estão já com tapete mas outras que não estão não é? Eu agradecia

que mandassem pôr o tapete, ficava bonito e há também ali uma rua, também em

Crastovães, a Rua do Rêgo, há ali várias, ficava muito mais bonito se fosse isso, e

também outra coisa que eu queria, aquela Rua Dr. Luís Guerreiro está muito bonita,

tudo muito bem, gostava só de saber porque é que, segundo o dono de um terreno de

uma quinta que lá está, deu o terreno e não continuaram a fazer para quem vai direito

à Indelag, por isso é que eu gostava de saber qual era o problema, porque é mal

empregado,  está tudo muito bonito depois chega ali,  uma coisa estreita  passa um

carro,  e  aquilo  já  está  marcado  há  anos,  já  há  anos  não  é?  Está  com  estacas,

marcado pela Câmara, tudo, e não sei porque é que não continuou, meteram tapete

do outro lado também, também está tudo bem, agora eu gostava de saber o que,

pronto. E então, era também ver aquele muro, aquele muro na aldeia também se...

Primeira coisa era na vala o alargamento porque o Sr. Vereador Jorge Almeida diz que

fazia,  nós  propomos fazer  esse alargamento  da vala,  não aceitou que era  com a

Câmara e tal, pronto. O muro acabou por cair, precisamente por causa da vala, e a ver

se se dava solução a isto também, não é. Mais alguma coisa, há umas coisas aí que a

gente  precisava,  há  uns  protocolos  que  a  gente  tem  que  entregar,  mas  nós

entregamos na próxima Assembleia,  antes da próxima Assembleia vamos entregar

também esses protocolos. Portanto, a ver se é aceite, a ver se nós até novembro

fazemos  esses,  são  três  que  é  um de  Pedaçães,  uma parte  de  Pedaçães  e  um

alcatroamento no beco ... e outra em Segadães. Portanto, eu gostava que isto fosse

concluído até ao meu mandato, não é, e que corra bem, e corra bem para todos, tanto

para o Sr. Vereador Jorge Almeida como para o Paulo Seara, e que para o CDS, tanto,

ainda não sei quem é ainda do CDS, mas eu gostava que corresse tudo bem, pronto,

era isso que eu desejava, e o Sr. Vereador Jorge Almeida, eu não estou zangado com
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o Sr. Vereador Jorge Almeida, mas às vezes tenho que lhe dizer as coisas porque o Sr.

Vereador diz às vezes uma coisa mim, e vai dizer precisamente ao contrário a outra

pessoa, acho que isso que é mau, isso é muito mau, e, até porque o que me diz a

mim, deve dizer às outras pessoas, não é? Porque as pessoas assim pensam que eu

que lhes estou a mentir, o Sr. está a falar verdade, outros dizem que eu que estou a

falar verdade e o Sr. que está a mentir, isso é feio, acho que para mim que é muito

feio. Portanto era só isso que eu tenho a dizer e muito obrigado ao público que hoje

está aqui presente e à malta de Segadães e da Trofa e de Lamas. Muito obrigado e

até já.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Boa noite. Lino Santos. Desta vez estou a jogar em casa. Sr. Presidente, muito

boa noite, Sras. Secretárias, Sr. Presidente da Câmara, Executivo, caros Presidentes

de Junta, membros desta Assembleia, Comunicação Social, público aqui presente, a

quem nos assiste pela Águeda TV, uma muito boa noite a todos e sejam bem vindos a

esta União de Freguesias. Sr. Presidente, o que me traz aqui hoje vem um bocadinho

de encontro com aquilo que o Sr. Carlos Silva, o nosso Presidente já tinha falado, que

são um bocado as condições dos pisos que nós temos nas estradas aqui na nossa

Freguesia.  Efetivamente,  foi  feita  uma obra  na Mourisca,  e bem,  muito  bem,  mas

enquanto  gestão  de  obra  existem  lá  uns  pormenores  que  poderiam  ter  sido

colmatados de uma só vez. Por exemplo, temos ali a Travessa S. João, que, aonde

tinha sido já feito o saneamento, foi só recolocado a zona aonde foi aberta a vala,

existem locais,  de  pessoas que moram lá  que cederam o espaço para o domínio

público e ainda continua em terra e a estarem lá as máquinas tinha-se feito tudo de

uma só vez porque assim da próxima vez lá vai ter que vir máquinas, lá vai ter que vir

tudo, acho que fica mais caro. Depois veio o saneamento, e ainda bem que já veio, e

veio  tarde já,  mas ainda bem que  veio,  e  começamos ali  por  Pedaçães,  e  a  rua

principal foi reparada e muito bem, muito bem reparada, mas chegamos à zona central

de Pedaçães e aquilo é um caos autêntico, aquilo é um caos autêntico, chove é lama,

os carros quase que se enterram, há lá ruas quase que se enterram, não chove, é pó

por todos os lados, anda lá um trator lá vai largando uma água para acalmar o pó mas

depois vêm os carros a seguir,  abrem os buracos todos.  Por  exemplo,  ainda hoje
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começaram  a  repavimentar  lá  uma  rua,  a  rua  da  Covas,  onde  estão,  única  e

exclusivamente, a repavimentar o sítio onde abriram, aquilo era uma rua que com as

máquinas pesadas, giratórias e retros que quando lá andaram danificaram o resto do

pavimento e única e exclusivamente andam a repor aquilo que abriram, o resto ficou

pior do que o que estava, portanto devido ao trabalho das máquinas, e o resto de

Pedaçães está à mostra, basta lá passar portanto é o que se vê. Voltando aqui para,

para Crastovães, para a fase de Crastovães, fez-se o saneamento, começaram-se a

repavimentar as ruas, mais uma das ruas que está também nas mesmas condições

que é, por exemplo, o caso da rua dos Loureiros, em que o piso já era péssimo, já era

mau, era um alcatrão metido por cima de umas pedras, as máquinas a passarem por

lá danificaram ainda mais o piso, mais pessoas que cederam, fizeram muros, fizeram

casas, cederam espaço ao domínio público, continua em terra. Portanto, mais uma

vez,  fez-se,  reparou-se  única  e  exclusivamente  aquilo  que  se  abriu,  enquanto

houveram outras ruas que foram totalmente reparadas e que, neste caso, era uma das

que se justificava ter feito também a mesma coisa. Indo para a rua do Rêgo, então

essa nem se fala, porque nem pavimento tem, nem a reposição, nem a reposição tem

e essa até ainda me afecta mais porque é naquela onde eu moro. Portanto, ainda mais

de causa ainda falo, e com isto tudo veio-me à memória que já tinha lido em algum

lado que estas partes do saneamento, as fases estariam para concluir, ou para não

concluir, e então lá consegui encontrar um artigo do Região de Águeda, datado de 15

de fevereiro, em que fala dos maus estados das ruas, principalmente de Pedaçães, e

depois aqui no último paragrafo vem assim, e passo a citar: De acordo com Jorge

Almeida, depreende-se que seja o Sr. Vice-Presidente, a empreitada de Crastovães,

distinta da que se verifica em Pedaçães, embora o empreiteiro seja ao mesmo, estará,

e volto a repetir, estará concluída no final de abril deste ano, portanto se não falasse

deste ano,  até ainda poderia ser para o próximo, a gente ainda poderíamos ainda

esperar mais um bocado mas não, era deste ano e era estará, não era poderá estar.

Ora seja, Crastovães não está concluída no final de abril,  e acho que é mais uma

derrapagem no tempo porque o empreiteiro realmente é o mesmo, a empreitada é

diferente, e acho que quando nós temos duas mãos para trabalhar e temos trabalho

de quatro, não podemos ir a lado nenhum. Desta forma eu sei muito provavelmente

que me irão responder que esta obra é da responsabilidade da AdRA, isso já todos
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nós  sabemos,  portanto  aqui  o  que  nós  pretenderíamos  saber,  as  pessoas,  os

habitantes aqui desta União de Freguesias, é qual é a medida que a Câmara Municipal

vai tomar para solucionar estas situações. Muito obrigado. Boa Noite.” ---------------------

------ Fernando Alves: ------------------------------------------------------------------------------------

------  “Sr.  Presidente  da  Assembleia,  restantes  membros  da  mesa  da  Assembleia,

Executivo, Deputados da Assembleia, público em geral, boa noite. O assunto que me

traz  aqui  está  relacionado  com  a  terceira  Sessão  Ordinária  desta  Assembleia,

realizada a 17 e 20 de junho de 2016, e relativamente a um ponto que foi a votação da

moção apresentada pelo  PSD e/ou PSD e CDS,  relativamente  ao Instituto Duarte

Lemos. No dia seguinte ao término da Assembleia, portanto, a 21 e sabendo que esta

assembleia registava um enorme atraso no registo das atas, conforme aqui foi dito, eu

tomei a liberdade de escrever para o Sr. Presidente da Assembleia, portanto para o

email que aparece no site da Câmara, a solicitar que me fosse enviada a proposta da

moção apresentada à assembleia e também o sentido de voto de cada deputado que

votou  nesta  assembleia.  O  Sr.  Presidente  teve  a  amabilidade  de,  no  mesmo dia,

portanto com um espaço de 12 horas  de diferença,  responder-me e,  entre outras

coisas,  disse-me que quanto  ao que solicita  irei  inteirar-me sobre  a  legalidade da

questão e em muito em breve informá-lo-ei. Peço-lhe que aguarde, com os melhores

cumprimentos. Portanto isto foi em junho de 2016, dia 21 de junho. Passado alguns

meses, mais ao menos 8, em fevereiro, eu voltei a lembrar o Sr. Presidente que estava

à espera dos elementos, entretanto a ata que é composta, salvo erro de 116 páginas,

já está publicada no site da Câmara, e relativamente a esta votação a que eu me

estou a referir, na página 70 de 116, diz que, colocada à votação a moção apresentada

pelo PSD e CDS, a mesma foi rejeitada com 16 votos contra e 12 a favor. A minha

pergunta é simples, será que é contra o regimento desta Assembleia o munícipe saber

quem votou e quem não votou? Aliás, nessa própria Assembleia penso que foi uma

intervenção do Dr. Paulo Matos, que ficou com dúvidas inclusive sobre o sentido de

voto de alguns deputados aqui nesta assembleia, e portanto a minha pergunta é esta,

porquê tanto tempo, portanto para me enviar isto, o porquê da legalidade equacionada

pelo Sr. Presidente e, portanto, e se isto fere o regimento da Assembleia. Se ferir as

minhas desculpas. Muito Obrigado.” -------------------------------------------------------------------

Ata da 2ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 28/abril/2017

14



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

------ Francisco Manuel Guedes Vitorino - Presidente Da Assembleia Municipal: ---

------ “Eu posso responder-lhe, do ponto de vista da disponibilização das atas é, elas

naturalmente só podem ser disponibilizadas ou tornadas publicas depois de serem

aprovadas, não é? E como o Sr. referiu houve ali um atraso na questão da aprovação

das atas e foi  essa a razão pela  qual  demorou tanto tempo.  Sobre a questão da

votação nominal, penso que as atas habitualmente não traduzem no sentido de voto

de cada um dos membros em particular. De todo o modo, tomo a liberdade de lhe

sugerir que procure no site da Águeda TV a gravação e lá o senhor terá com certeza a

possibilidade de ver quem levantou o braço, quem não levantou o braço, quem se

absteve, quem votou contra, quem votou a favor, é a única possibilidade que eu vejo

para lhe dar essa informação, porque mesmo que eu queira fazer, até enfim... também

já não me recordo de cada um do sentido de voto de cada um dos membros, portanto

é a sugestão que lhe dou, porque de facto a ata não traduz essa informação com esse

pormenor.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Fernando Alves: ------------------------------------------------------------------------------------

------ “Resta-me agradecer a sua disponibilidade e a magnifica transparência, Muito

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

------ Francisco Manuel Guedes Vitorino - Presidente Da Assembleia Municipal: ---

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

------ Fernando Gomes de Almeida: -----------------------------------------------------------------

------ “Então muito boa noite, eu chamo-me Fernando Gomes de Almeida e eu sou um

pouco mais terra a terra, não vou estar a pronunciar-me a todos os elementos, mas

bem hajam por estarem aqui na união de freguesia de Trofa, Lamas e Segadães. E eu

começo por referir aqui que o Sr. Presidente da Junta da Freguesia da Trofa já referiu

o caso do caminho asfaltado na rua Dr. Luís Saraiva que vai até à estação, e que

depois vem, ainda anda e termina na Baixa do Lemos, chamada a Baixa do Lemos,

mas não é só isso, esta rua é a estrutura para a Vila da Mourisca, e não tem que

terminar ali,  tem que ter continuidade até à passagem de nível da Alagoa, que há

caminho, uma rua paralela com a linha até lá cima, e quando a rotunda da Famela, às
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horas de ponta está congestionada, é o acesso que as pessoas passam por ali, e só

não passam pelo mau estado em que aquilo está. Era preciso concluir  esses dois

asfaltamentos até para que, de facto, aquela obra tenha a utilidade que merece a Vila.

É um dos pontos que eu tinha para referir. Depois, qual é o critério de asfaltamento

principalmente na Vila da Mourisca, põem novo tapete numa rua que já tinha tapete e

nem sequer água canalizada tem, e há décadas que andamos a clamar para se pôr

alcatrão em pequenos arruamentos de 100 ou 150 metros, mas que é todos os dias,

todos os dias, todos os dias pisada pelos pés e pelos carros, nas covas, nas lamas e

nos buracos, nomeadamente no Cabo da Sede e em frente ao edifício Cimalhas, se

quiserem aquele edifício está todo completamente ocupado e as pessoas se quiserem

vir ao centro da Vila têm que entrar na estrada nacional, tem uma curva perigosa, já lá

houve um despiste grave e que era evitável, se as pessoas quiserem vir ao centro vêm

na rua paralela e vão para o centro da Vila, há anos que se clama para se pôr ali um

bocado de alcatrão ou até ser empedrado, seria suficiente, passa-se lá e os carros

batem no chão com os buracos que lá tem. Essa é a grande diferença, por que razão

é que a  gente  clama nas Assembleias  para  que se resolva  esses problemas e  a

resposta que nos dão é que a Câmara não estabelece protocolos para se fazer as

obras,  eu queria saber porquê,  o porque é que a Câmara não dá acesso.  Depois

temos a rua principal da Vila da Mourisca,  que está em péssimas condições,  com

lombas  que é  uma vergonha,  que  impedem a água de  circular  para  as  sargetas,

sargetas partidas, asfalto mal tratado, e outra coisa perigosa também que têm paredes

velhas ao alto  em vias  de ruir,  que se podiam demolir  e  dar  estacionamento  que

bastante falta fazem também na Vila da Mourisca, e é necessário tomar providências

para se acabar com aquelas paredes que estão ali em sinal de ruína, era necessário.

Depois,  outra  questão,  eu  tenho  aqui  um  rol  que  é  de  página  e  meia  de  obras

solicitadas à Câmara pela União de Freguesias de Trofa, Lamas e Segadães. Tantas

obras para se fazer e aparecem com um orçamento participativo para se fazer um nico

aqui e um nico acolá, que não resolve afinal problema nenhum, e é em género de

totoloto, um grupinho para que se faça ali uma nica e se gasta tanto dinheiro, não se

vê nada, não se vê nada, para que é isto? E depois qual é o gasto de andarem aí a

promover  esse  orçamento  participativo,  para  aparecer  meia  dúzia  de  pessoas  e

depois, solicitem, apresentem, apresentem obras, apresentem, então mas se a gente
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vai  às  Assembleias  de  freguesia  e  apresentamos  e  não  há  solução,  as  pessoas

desacreditam.  É  necessário  tomar  de  facto,  dar  resolução  a  este  rol  de  obras

necessárias, isso é que era importante que se resolvesse. Muito obrigado.” ---------------

------ Madalena Pinheiro: --------------------------------------------------------------------------------

------ “Boa noite Sr. Presidente, Srs. membros do Executivo, e a todos em geral. Eu

venho aqui só falar de três pontos, simplesmente. É o seguinte, eu já aqui estive na

última  Assembleia  de  Freguesia  a  tentar  reivindicar  algumas  situações,  que  já  se

passam há anos, que é o caso do Beco do Cabo da Sede, que é onde moram os meus

pais, pessoas que já têm aproximadamente 90 anos e que aquilo está há décadas

cheio de buracos. O Sr. Presidente da freguesia tem conhecimento disso, portanto

dizem que existe, que vão fazer um protocolo com a Câmara para arranjar essa rua,

eu gostava de sair daqui com uma resposta, porque para mim não me interessam os

assuntos burocráticos, eu quero a rua arranjada e sem buracos que é um importante e

é isso que conta para o povo e para nós, mas portanto, mas gostava de sair daqui com

uma resposta, não é? Se realmente existe protocolo ou se não existe protocolo, ou

quando é que vai ser feito, ou se não vai ser feito, ou se vai ser daqui a mais 50 anos,

pronto é isso que eu queria saber. Outra coisa que eu queria saber também, portanto,

ou  dizer,  era  sobre  a  rua  principal  da  Mourisca,  nomeadamente  em  frente  aos

restaurantes há uma grande falha de estacionamentos neste local. É muito complicado

lá passar quando aquilo está tudo, o trânsito todo congestionado, portanto seria bom

que conseguissem fazer estacionamentos como o Fernando, o senhor anterior, disse,

dotar algumas zonas mais envelhecidas abaixo e criar estacionamentos. Outra coisa

que eu queria aqui salientar que também penso que deverá ser a câmara, julgo eu, a

tratar disso é sobre os contentores do lixo. Há uma grande falta de higienização dos

contentores.  Portanto,  passam-se  semanas  e  talvez  meses  sem  eles  serem

higienizados até por uma questão de saúde pública. Pronto, era isso, são estes três

pontos. Se pudessem ser resolvidos, agradecia.”-------------------------------------------------- 

------ Graça Vidal - Presidente da Assembleia de Freguesia da Trofa, Segadães e

Lamas do Vouga: ------------------------------------------------------------------------------------------
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------ “Os meus respeitosos cumprimentos à Assembleia. Aquilo que me traz aqui hoje

é um problema pequeno, no entanto, como já não tenho resposta, nem eu, nem a

Junta de Freguesia, o Executivo, para dar aos fregueses, entendi que deveria expor o

assunto à Assembleia e entreguei ao Senhor Presidente, não só um requerimento mas

também a expor a situação, mas também toda a documentação que tenho relacionada

com isto. Isto prende-se com a criação de uma via sentido único para o trânsito na

Rua da escola aqui em Segadães, estamos, isto dista daqui cerca de 50 metros. Trata-

se de uma rua que no seguimento, que é esta rua da escola que aqui temos, que

depois faz uma curva no sentido da Fontinha, entretanto o que se passa aqui é que

Junta Freguesia em março de 2015, expôs o assunto à Câmara Municipal que enviou

os seus técnicos, que estudaram o local, viram que efetivamente a rua é muito estreita

e  não permite a  circulação de viaturas  nos dois  sentidos.  A ideia  era  criar-se  um

sentido único,  paralelamente a esta rua há uma outra que tem bastante largura e

permite  que  o  trânsito  de  trânsito  se  faça  nos  dois  sentidos,  ainda  tem

estacionamento, e a ideia era, não só, porque não temos só uma questão de trânsito,

de haver congestionamento e de obrigatoriamente ter sempre alguém que parar, não é

só isso que está em causa, é o perigo para os moradores. Os moradores não podem

pôr o nariz fora da porta de casa sem correrem o risco de serem afetados com isso,

têm constantemente, ou seja varandas, ou seja degraus postos abaixo. As pessoas,

algumas,  já  desistiram  de  arranjar  porque  não  vale  a  pena.  Os  embates  são

constantes. Posto isto, questão esta colocada à Câmara em Março de 2015, foi feito

um projeto, foi feita uma avaliação, tudo indicava que se transformaria a rua apenas

com um sentido, e espantamo-nos quando em final de 2016 a Câmara Municipal pelo

Sr.  Vice-Presidente,  informou que se tinha enganado na rua,  que pensava que se

tratava de uma outra rua, que seria a rua da nova escola da Trofa, mas que não tem

esse nome tão pouco, e que o assunto se resolveria com limitadores de velocidade.

Acontece que independentemente da questão da velocidade que se  põe sempre, não

passam efetivamente dois veículos naquela estrada, naquela rua, não passam. Passa

um, pronto, e se for um camião grande se calhar também não passa. Posto isto, aquilo

que nós queríamos era este assunto ficasse resolvido de uma vez por todas, porque o

assunto tem que ter solução. Ninguém está pedir uma estrada nova. As circunstâncias

estão ali, aquilo constitui um perigo, não há necessidade porque as ruas estão todas
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criadas é uma questão apenas, parece-nos, de sinalização conforme os técnicos da

Câmara também já o disseram. É uma questão de sinalização, não é assim tão caro. É

só.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Gil Nadais Resende Fonseca - Presidente da Câmara: --------------------------------

------ “Muito obrigado, Senhor Presidente, e queria saudar todos os membros desta

Assembleia, bem como o público quem temos aqui hoje, e que nos vê pelo Águeda

TV, uma boa noite a todos. Eu, tenho aqui muitos assuntos de estradas que vou deixar

aqui para o Senhor Vice-Presidente responder, e falarei só sobre os contentores do

lixo. Portanto, eles quando são lavados, tem um autocolante em que diz que a data,

portanto, colocamos agora para que todos saibam quando é que são lavados, mas

eles só necessitam ser lavados porque nós todos não temos os cuidados necessários

a lá pôr o lixo devidamente acondicionado. Há normas de utilização dos contentores

que dizem que o lixo deve ser colocado em sacos plásticos, devidamente fechados,

etc.. Ora, se forem assim, os contentores não precisariam de ser lavados. Portanto,

temos de mudar também um pouco a nossa atitude, tomarmos as medidas adequadas

para que depois não haja tanto necessidade de intervenção da lavagem e estarmos a

pagar  lavagens  sucessivas  dos  contentores,  ou  com  menos  intensidade.  Sobre  o

estacionamento  na rua principal  da Mourisca,  na  realidade é  em frente  ali  a  dois

restaurantes, é uma situação que afunila o trânsito, mas geralmente, atenção à hora

das  refeições,  que  há  mais  constrangimento,  mas  quero-vos  dizer  que  há  alguns

países que para regular a velocidade nas cidade nas estradas, e estamos ali a falar de

uma  reta  que  as  pessoas  até  andam  com  bastante  velocidade,  que  a  Junta  de

Freguesia até lá colocou umas lombas que tinham por objetivo diminuir mesmo essa

velocidade. E o estacionamento pode fazer isso mesmo, pode obrigar a que os carros

circulem mais devagar, porque nós nas estradas, dentro das localidades, temos de

andar  mais  devagar,  podemos  andar,  devemos  andar  sempre,  mas  não  podemos

andar com velocidades que coloquem em causa a integridade física das pessoas. E

passava aqui, portanto, ao Jorge para falar sobre as estradas.” -------------------------------

------ Jorge Almeida - Vice-Presidente da Câmara: ---------------------------------------------
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------  “Boa  noite  a  todos,  Senhor  Presidente  da  Assembleia  Municipal,  Senhoras

Secretárias,  Senhor  Presidente  da  Câmara,  colegas  Vereadores,  Senhores

Presidentes  de  Junta,  Senhores  Deputados  Municipais,  Senhores  cidadãos  desta

freguesia e todos os aqui estão. Antes de mais queria naturalmente cumprimentá-los e

agradecer  a  receção  que  nos  estão  a  fazer  aqui  em Segadães.  Dizer-vos  que  é

sempre um prazer  virmos a  estas  freguesias  e  podermos,  junto  com as pessoas,

discutirmos  inclusivamente  os  assuntos  que  nos  perturbam,  que  são  desta  terra.

Naturalmente que o Sr. Presidente da Junta levantou aqui uma série de questões. E

nomeadamente  que  passam desde  logo  pelo,  o  Sr.  Presidente  da  Junta  e  outras

pessoas, por obras que estão em curso e que eram há muito desejadas e tinham a ver

com saneamento básico neste conjunto de três freguesias. Efetivamente há um atraso

significativo na realização destas obras, felizmente chegaram, e estão em curso. E,

como toda a gente sabe, quando estamos a falar de obras de saneamento, elas são

bastante incómodas, são obras que se fazem com rasgos fundos no chão, no solo,

nas estradas, algumas delas aqui nesta freguesia há 6 metros de profundidade e que

depois cavam perfeitas crateras e que precisamos de tempo para as consolidar. E nós

na  nossa  vida  de  todos  os  dias  não  temos  tempo  para  poder  esperar  que  esta

consolidação se faça. E corremos alguns riscos, corremos alguns riscos também com

a responsabilidade dos empreiteiros, corremos riscos em Pedaçães que muitos de nós

vimos uma obra que foi completamente pavimentada e que depois teve que ser refeita

de novo toda porque cedeu, mas naturalmente que o empreiteiro não nos acompanhe

nesta  vontade  de  fazer  bem  e  depressa,  e  por  isso  posso-vos  dizer  que  foram

pavimentados ou estão em pavimentação a Rua Clemente Carvalhais em Segadães, a

Rua Manuel Talares em Segadães, a Rua de Areeiro na Trofa, a Rua do Mortório, a

Rua da Fonte na Mourisca, a Rua da Severa, a Rua Arlindo Saraiva, a Rua das Leiras,

o Bairro da Severa, a Rua Dr. Luís Saraiva, a Rua de Quinta de Neves, a Rua do

Toural que apanha um bocadinho ainda nosso, aqui deste conjunto de Freguesias, a

Rua da Cheira,  a Rua Bairro Santo António,  a Rua da Arrota Nova,  a Estrada de

Pedaçães, Rua a Travessa de Espanha, Rua do Cabo, Rua Dr. Sousa Batista, Estrada

da Costa, Rua da Lapa, e Rua do Centro Cultural em Crastovães. E naturalmente que

precisamos da Rua do Loureiro que está numa pavimentação que está dependente da

continuação das obras de saneamento porque estão em curso neste momento, não
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duas  como  eu  há  uns  tempos  falávamos,  mas  3  obras,  3  empreitadas  de

pavimentação levadas a cabo pela AdRA. Estamos a falar das obras de saneamento

em Pedaçães, em Crastovães e depois, imagine-se, em Segadães, e ninguém fala da

Trofa.  Mas queria  explicar-vos  muito  rapidamente,  e  se  me permitirem,  que  estas

obras  funcionam  por  bacia  de  drenagem  e  portanto  a  designação  é  a  bacia  de

drenagem,  umas  obras  as  de  Pedações  drenam  para  junto  no  Marnel,  as  de

Crastovães para a Senhora de Lurdes, as outras Trofa, o conjunto da Trofa e esta

estrada principal de Segadães para Fontinha. E portanto queria vos dizer que a Rua

dos Loureiros, a Rua do Rego, a Rua do Ribeiro estão numa empreitada, e por isso é

que ainda não está feita,  que continuará quando pudermos fazer aqui também um

conjunto de ruas em Segadães e que estamos dependentes de alguma informação

que Junta de Freguesia teria  que dar  à ADRA conforme uma reunião que eu tive

também com os membros da Assembleia de Freguesia. Queria-vos dizer também que,

efetivamente, é muito fácil discutirmos e fazermos um conjunto de obras, e estava-me

aqui a lembrar do muro de acolá de Almear, Almear Aldeia, que o seu Presidente da

Junta e a Junta de Freguesia levaram o cabo. Como sabem esse muro foi feito todo de

acordo  com  um  contrato  interadministrativo  celebrado  entre  Câmara  Municipal  de

Águeda e a União de Freguesias de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga, em que os

técnicos da Câmara na vistoria que fizeram ao muro para poderem pagar o referido

muro, deram conta e escreveram e deram conhecimento por escrito à Junta Freguesia

de que o muro não estava devidamente bem feito, tinha problemas construtivos e que

portanto corria o risco de cair. O que é facto é que caiu, o Sr. Presidente da Junta veio

ter com a Câmara para que o tornasse a reconstruir. Temos também as Lombas da

Mourisca, de Pedaçães, da Trofa que efetivamente não comprem com nada do que

sejam lombas e que foram construídas de acordo com o protocolo celebrado entre

Câmara  Municipal  e  a  Junta  de  Freguesia,  e  a  União  de  Freguesias  da  Trofa,

Segadães, e Lamas de Vouga, em que a Câmara efetivamente comparticipou com

50%, depois não comparticipou com os 50% porcento seguintes porque depois não

concordou tecnicamente com as soluções encontradas e, portanto, essas obras foram

da iniciativa naturalmente na Junta de Freguesia. Estamos aqui ainda a falar de outras

questões,  como sejam o estrangulamento  que existe  aqui  ao fundo desta  Rua da

Escola. Efetivamente, assumimos uma dúvida e um erro da nossa parte, quando nos
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pediram que fosse discutido e resolvido o problema da Rua da Escola, tratamos como

se fosse a Rua da Escola do novo Centro Escolar. Peço desculpa pelo lapso, foi um

lapso dos serviços mas também foi meu, efetivamente estivemos ali, efetivamente a

discutir a necessidade de um sentido único ou se por acaso os dois sentidos seria a

solução melhor. Mais tarde verificamos que afinal de contas não, havia uma questão

de uma moradora que vivia na Rua da Escola em Segadães, que é aqui ao fundo e

que  efetivamente  é  uma  zona  da  estrada  que  apresenta  um  significativo

estrangulamento. Vem um técnico da Câmara, um técnico não engenheiro, um técnico

intermédio, e que apresentou uma proposta de fazermos, de encontrarmos ali  uma

solução em que o trânsito que desce esta rua antes de chegar a esse estrangulamento

e ali  junto a um bairro que existe aqui à esquerda, cortariam à esquerda e depois

voltaria na Rua Clemente Carvalhais,  cortaria à direita, e depois voltava a entrar à

esquerda para voltar entrar na Rua da Escola e portanto prosseguir para a Fontinha. O

que nós chegamos à conclusão, naturalmente, depois de uma análise mais profunda

que efetivamente esta situação era resolvermos um problema efetivamente perigoso,

por pelo menos dois perigos, diria que mais graves. Ainda pensamos na solução de

mantermos  um  único  sentido  e  fazermos  o  que  era  mais  normal  que  não  havia

viragens à esquerda, que era quem viesse do lado a Fontinha cortar à direita, depois à

esquerda, e depois à direita, mas deparámo-nos com um problema significativo que é

o seguinte, e sobretudo para o trânsito pesado, que quem quiser que é aqui abaixo,

não é aqui a 50 metros, talvez a 200 metros, ao reentrar nesta Rua da Escola teriam

que sair forçosamente, porque trata-se de um ângulo a 90° em subida, teriam que sair

forçosamente da sua mão invadindo a faixa contrária,  e portanto criaríamos ali  um

perigo mais significativo do que aquele que se passa lá em baixo.  Por outro lado,

depois  de  analisarmos  a  queixa  da  moradora  que  tem  vindo  a  apresentar  essas

reclamações na Junta Freguesia, percebemos que o que a perturba efetivamente é a

questão da velocidade com que as pessoas passam por vezes naquele local mais

estreito  e,  por  isso,  entendeu-se  que  a  opção  mais  favorável  seria  efetivamente

delimitarmos um pouco velocidade, obrigarmos a que diminuam a velocidade, tanto no

sentido de quem, no sentido ascendente, como de quem vai, no sentido descendente.

Essa obra está no planeamento da Câmara Municipal para em breve ser executada. E

portanto é o que cumpre dizer, um momento, já agora, e porque queria saudar muito
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os Presidentes da Junta por toda a colaboração que prestam, por esta forma que,

sistemática e permanente, se colocam do lado das soluções e nos ajudam a encontrar

soluções para os problemas. Muito obrigada todos.” ----------------------------------------------

------  Carlos  Silva  -  Presidente  da  Junta  de  União  das  Freguesias  da  Trofa,

Segadães e Lamas do Vouga: -------------------------------------------------------------------------

----- “Mais uma vez, eu vou falar aqui para o Senhor Vereador Jorge Almeida que o

muro caiu por culpa do Senhor, porque só caiu à beira da vala um bocado, foi tudo à

beira da vala porque o Senhor não fez o que tinha que fazer. o Senhor não fez o que

tinha que fazer e foi fazer outras coisas aqui na freguesia que o Sr. Vereador João

Clemente mandou deitar o muro abaixo por 20 centímetros, acho bem, estava na Lei,

por 20 centímetros, e o Senhor fez um muro, a Câmara fez o muro, eu gostava de

saber  quanto é que se gastou neste  muro que se fez aqui  na Fontinha,  que deu

terreno, fizeram um muro ao Senhor, fizeram um passeio e ainda deu terreno que era

da Junta,  público,  ao Senhor.  Isto é que o Sr.  não fala.  Eu gostava que todos os

membros da Assembleia fossem lá ver o que Senhor lá fez. Isso é muito mau, é muito

mau, isso olhe, metade do dinheiro que se gastou ali dava para fazer aquilo que o

Senhor tivesse feito lá na vala. O Senhor havia de ter feito o alargamento do pontão,

nós queríamos fazer e o Senhor não quis, diz que fazia e nunca fez. Eu Chamei-o à

atenção muita vez, e o Senhor vai fazer coisas que não havia de ter feito, isso não se

faz, ainda lhe deu terreno ao Senhor, fez um muro, fez o passeio e tudo, havia de fazer

a todas as pessoas das Freguesias, era isso que Senhor havia de fazer, se faz a uns,

era seu amigo, fazia aos outros todos, até o dono do terreno disse para mim ... fizeram

isso o que é que querem. Isso não se faz, o Senhor se tivesse uma cara em condições

não fazia isso, falava com a Junta.”--------------------------------------------------------------------

------ Pedro Vidal - Presidente da Junta de Freguesia de Préstimo e Macieira de

Alcôba: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Câmara, Vereadores, Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Trofa, Segadães e

Lamas  do  Vouga,  permita-me  que  na  sua  pessoa  cumprimente  a  todos  os  aqui

presentes, muito boa noite a todos. Antes de mais, queria apenas lembra ao único
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representante do Partido Comunista nesta assembleia,  que já aqui faz parte desta

Assembleia há quatro anos, e que em todas as Assembleias o Presidente da Junta

tem sido anfitrião e tem falado sempre no período destinado ao público. Lamento que

só agora ao fim de quatro anos tenha reparado nisto… Eu estou falar, eu estou a falar

e dizem as regras deste regimento que quando eu falo, o senhor ouve, e depois, se

quiser, inscreve-se... Espero que este tempo me seja perdoado, mas, lamento que só

agora  ao fim de quatro  anos  tenha reparado  nisto,  eu percebo  até  porque vocês

também não  terem um anfitrião  e  isto  convosco  também não  acontece.  Bom,  eu

gostava de relembrar um problema que tem acontecido no nosso concelho, e vou falar

agora dos fogos. Fazem praticamente nove meses que o nosso concelho foi assolado

pela maior tragédia sempre. Nove meses já se passaram e falo sobretudo na minha

freguesia, na freguesia do Préstimo, de Macieira e Alcôba, e ao fim de nove meses

ainda nada foi feito e, por isso, há uma série de problemas que eu quero aqui colocar

e espero que nos próximos tempos os mesmos sejam resolvidos. Falo na sinalização

vertical  que mantém-se queimada e ainda não foi  substituída,  falo na ausência de

tanques para combate aos incêndios, falo na ausência de bocas-de-incêndio, falo no

arranjo dos caminhos vicinais e agrícolas, falo no arranjo de aceiros, falo na falta dos

raides de proteção, e portanto acredito sinceramente que depois de aquilo que nós

sofremos, que a Câmara esteja empenhada em resolver este tipo de problemas e por

isso gostaria de saber se quando é que os mesmos irão ser feitos, até porque ainda

hoje estivemos todos na apresentação de um livro, e o livro é este, é “Cercados pelo

fogo em Águeda” e, como tal, falamos muito da prevenção e eu não quero ficar mais

uma vez cercado pelo fogo na minha freguesia. Disse.” -----------------------------------------

------ Jorge Miguel Santos Melo – PS : --------------------------------------------------------------

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

Câmara, caríssimos Vereadores, Senhores Deputados, público, quem nos assiste pela

Águeda TV, Senhores Jornalistas, muito boa noite a todos. Eu queria fazer aqui uma

pequena introdução porque, tanto o público como o Sr. Presidente da Junta da União

Freguesia  já  falou  aqui  numa  série  de  obras  que  têm  que  ser  feitas  ou  das

necessidades  para  a  Freguesia,  e  eu  queria  fazer  aqui  uma  pequena  introdução

relativamente, o que é que nós já fomos e aquilo em que nos tornamos. E, certamente,
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muitas pessoas saberão disto outros talvez não, de referir que Lamas do Vouga à data

de  1689  era  mesmo  o  concelho  do  Vouga,  a  este  concelho,  portanto,  tínhamos

Arrancada,  Santo  António,  Vale  Maior,  Carvalhal  da  Portela,  Lanhedo,  Esmesa,

Macinhata, Arieira e mais uma série aqui de freguesias, e este concelho entretanto, em

virtude  do  assoreamento  do  rio  Vouga,  acabou  por,  não  por  ir  morrendo,  ficar

esquecido ao longo dos anos. E hoje temos a localidade ou a Freguesia de Lamas do

Vouga,  concretamente  Vouga,  Lamas  e  Pedaçães,  como  as  localidades  mais

deficitárias do município. E aquilo que faço ou aquilo que peço ao Executivo Municipal,

ainda  que  já  não  tenha  muito  tempo  neste  mandato,  é  que  tenha  uma  especial

atenção a esta situação. O Sr. Presidente falava aqui que havia a necessidade de

fazer algumas obras, fala-se também na situação da pavimentação das ruas, eu se

calhar queria ser um bocadinho mais ambicioso e visto que o Sr. Presidente ainda não

apresentou  os  protocolos  interadministrativos,  desafiava-o  para  que  depois  esses

pavimentos, a si e ao executivo camarário, antes desses pavimentos serem feitos, há

uma série de casas e de muros, principalmente na localidade de Pedaçães e Lamas,

que estão a condicionar as vias, como é o caso ali da Rua das Covas, que penso já foi

falado, inclusive que necessita ser pavimentado, mas para além de necessitar ser pela

pavimentado,  principalmente  na  sua  entrada  quem  vem  do  lado  da  Cabine  e  do

Pinheiro Manso, aquilo não é bem uma rua é mais uma viela e portanto teremos aqui

uma  oportunidade  de  fazer  um  alargamento,  se  porventura  houver  necessidade

poderei ser aqui interlocutor com o proprietário para auxiliar nesta situação. Há no

centro de Pedaçães não é uma, nem duas, nem três, haverá certamente umas 20 ou

30 casas que necessitam de ser demolidas e que estão a congestionar ali as ruas, e

se vamos pavimentar, eh pá, eu penso que as pessoas compreenderão se tivemos

que esperar  mais  meio  ano para  essa pavimentação se no fim o  trabalho for  um

trabalho célere e um trabalho que traga benefícios à freguesia.  Relativamente aqui

ainda a Pedaçães e à situação do saneamento, eu já falei sobre este assunto ao Sr.

Vice  Presidenta  da  Câmara,  em  sede  própria,  em  local  próprio,  para  que  não

estivéssemos aqui a expor o assunto. Sou da opinião, ainda que a Câmara não tenha,

ou que o Senhor Vice-Presidente não tenha disponibilidade para andar ali diariamente,

uma obra desta envergadura, penso que merece ter em permanência um técnico da

Câmara na localidade a fazer o acompanhamento para no imediato ir alertando as
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situações.  O  Sr.  Presidente  da  Junta  já  alertou  aqui  para  algumas  situações  eu

também já alertei, o Sr. Presidente já alertou, algumas das pessoas alertaram, e elas

acontecem porque efetivamente não há lá ninguém que vá tomando conta da situação,

e quando as pessoas querem alertar é um problema porque falam com os Senhores

da ADRA, os Senhores da ADRA dizem que aquela empreitada não é do engenheiro

que anda no momento, depois vai-se falar com o Engenheiro que lá está diz que afinal

é com a Câmara Municipal, depois fala-se com a Câmara Municipal afinal é com o

Engenheiro e com o empreiteiro e se para nós que andamos nestas lides mais ao

menos políticas de torna difícil,  para o cidadão comum que não conhece o modus

operandis  mais  difícil  se  torna,  daí  eu achar  que era  pertinente  numa obra  desta

envergadura  ter  ali  uma  pessoa  para  dar  acompanhamento.  Por  outro  lado,  esta

insatisfação  também  dos  pavimentos,  eu  compreendo  que  as  pessoas  estejam

insatisfeitas,  compreendo  aqui  pela  intervenção  que  também  foi  feita  pelo  Sr.

Presidente que está a ser tardio o alcatroamento. Eu acho que o que foi tardio foi

mesmo  a  obra,  porque  nós  não  devíamos  estar  a  alcatroar,  devíamos  estar  em

restaurar  uma  obra  que  peca  por  30  ou  40  anos  de  atraso.  Eu  recordo  numa

Assembleia em que o Pedro Vidal falava que não tinha água porque estava na zona

serrana, nós estamos mesmo na mesma na zona serrana também porque não temos

saneamento.  Não  será  tão  serrano  porque  se  calhar  é  por  causa  da  água,  mas

efetivamente não o temos, e isto são um bocado as vicissitudes que trazem estas

coisas. Temos também aqui uma outra situação que eu não consigo compreender, sei

que isto não é responsabilidade do Sr. Presidente da Câmara, mas sei que o Senhor

Presidente da Câmara terá aqui certamente uma palavra de sensibilização com quem

de direito. Há uma série de idosos na localidade de Lamas do Vouga e Pedaçães,

presumo que na Cheira, na Trofa, Segadães e afins que são utentes de médico de

família  que  está  neste  momento  a  prestar  consultas  no  Centro  de  Saúde  de

Recardães. Eu vejo aqui o Senhor Presidente dos Pioneiros, eu acredito que dentro

dos Pioneiros existam pessoas, utentes que estão ao lado do Centro de Saúde de

Mourisca e que o seu médico de família esteja em Recardães, eu acho que isto é uma

barbaridade, sei que isto não é um responsabilidade da Câmara Municipal, mas acho

que nas reuniões que vai tendo com as pessoas ligadas a saúde poderá tentar tratar

esta situação. Falando aqui um bocadinho e distanciando-me aqui da minha aldeia,
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que é Pedaçães, queria falar aqui numa outra coisa, falar no rio Vouga, no Rio Marnel,

queria tentar perceber o que é que se vai fazer qual é o encaminhamento que se vai

dar à ponte de Vouga que ruiu. Queria também tentar perceber porque é que o rio

Manel está, e penso que isto também não será da responsabilidade total da Câmara

Municipal, o Rio Marnel está ali mais ou menos embelezado junto à ponte Romana

mas depois se olharmos a montante, entre a ponte Romana e a aldeia de Valongo,

está completamente impenetrável. Aquela zona da boca é impossível entrar ali, e o

mesmo acontece da ponte Romana até a foz do Marnel ao rio Vouga, onde inclusive

houve  há  uma  série  de  tempo  um  deslizamento  de  terras,  penso  que  Junta  de

Freguesia e a Câmara Municipal tem conhecimento, o caminho continua intransponível

e é uma situação que eu acho que deve ser resolvida o quanto antes para que as

pessoas consigam aceder às suas propriedades e eu não queria falar nisso mas o

Pedro já falou até por questões de proteção em caso de incêndios e afins. De algum

tempo a esta parte tenho vindo a reparar e tenho dado por mim pensar nisto, e isto

para tocar no cruzamento do Campolinho que se calhar não é só este o problema não

será só no cruzamento do Campolinho. O cruzamento Campolinho é um cruzamento

onde  infelizmente  já  morreram  dezenas  de  pessoas,  houve  lutas  constantes  da

população, cortes de estradas, manifestações, abaixo assinados e afins, e tentou-se

arranjar aqui uma alternativa que foi os semáforos. Com estes semáforos, se calhar

um dos principais ou talvez um dos principais lutadores para que aquilo se resolvesse

acabou por tombar lá, que foi o antigo Presidente da Junta a quem presto de certa

forma  homenagem,  o  antigo  Presidente  da  Junta  de  Lamas  do  Vouga,  Senhor

Francisco  Vidal  num acidente  já  com estes  semáforos,  acabou  por  tombar  ali  no

Campolinho. Isto, para além de ter estes riscos, eu vejo aqui nesta situação também

uma situação económica e foi nisto que me dei a pensar por estes dias parado num

semáforo em Águeda, numa Smart City que queremos que seja competitiva. Eu olho

para uma cidade como cidade de Viseu em que não pára e se nós queremos ser uma

cidade competitiva, para mim parece-me descabido estamos aos 5 e aos 10 minutos

parados nos semáforos do Campolinho, e depois estamos parados nos de Serem,

depois  se  fomos  para  sul  estamos  parados  nos  da  Cerâmica  do  Alto  e  assim

sucessivamente,  e  parece-me que  para  além de  termos a  situação  da  segurança

resolvida, a fluidez de trânsito seria muito melhor que com os próprios semáforos. Foi
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uma luta da população da Mourisca, e para além da Mourisca isto afeta Pedaçães e

Lamas, a situação de agência bancária. A Mourisca tinha dois bancos, entretanto um

desapareceu e agora há pouco tempo infelizmente outro acabou de parecer também,

sei que o Executivo Camarário também não pode mexer na banca e ainda bem porque

se não deixávamos de ser um Executivo transparente e andávamos embrulhados aqui

com estas confusões todas,  mas dentro daquilo  que seja possível  seria  pertinente

fazer alguma pressão no sentido de conseguir trazer uma agência bancária para a

Freguesia ou para a União de Freguesias. Isto para não dizer que os Senhores de

Pedaçães, e Lamas e Vouga, cada vez que querem levantar dinheiro, têm que andar

uma série de quilómetros, porque nunca fomos dignos, nem merecedores de ter um

multibanco  na  localidade.  Ao  Executivo  gostaria  de  perguntar  relativamente  aos

edifícios que estão em Pedaçães, como é o caso da creche ou da antiga creche, o ATL

e a própria Junta de Freguesia, o que é que pretende fazer, porque com a União das

Freguesias  a  junta  acabou por  ficar,  a  sede da Junta  penso que seja  na Trofa  e

portanto aquele edifício, parece-me que é um edifício que o facto de não ter utilidade

está-se  a  degradar  e  penso  que  poderia  ser  útil  para  muitas  outras  coisas.  Aqui

relativamente a Segadães e visto que o Sr. Presidente da junta ainda não apresentou

o contrato interadministrativo, eu espero que consiga, espero mesmo consiga concluir

com sucesso até ao final do mandato, ainda que o tempo urge e se viermos aqui em

junho, vejo que seja muito difícil e vejo aqui uma obra ou duas para Segadães ainda

nas pavimentações, arruamentos que é a zona, a estrada que vai aqui de Segadães

para Travessô, ali na zona de Constantino, há ali um estradão ou dois, à esquerda que

vão sair depois à rotunda lá à frente do, penso que é rotunda do milénio. Parece-me

seria  importante  tentar  rasgar  esse  Estradão,  para  além  de  criar  condições  de

segurança e de acessibilidade aos proprietários, poderia ser também interessante para

dinamizaram  ali  um  bocadinho  a  zona   industrial.  E  gostaria  também  de  tentar

perceber  o  que  se  pensa  fazer  ou  porquê  da  estação  da  Mourisca,  estar

completamente abandonada, não sei se isto será responsabilidade do Executivo ou da

própria CP ou REFER, gostaria também de tentar ter aqui uma resposta em relação a

isso. Por lapso, esqueci-me, em Pedaçães, relativamente ao saneamento, havia um

chafariz junto à capela que foi, eu não posso dizer que tenha sido vandalizado, mas

que foi anulado, na estrada que vai da Capela para a Rua da Espanha, havia ali um
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chafariz  e que com estas obras aquilo  deixou de dar  água e era um ícone ali  da

localidade que eu acho que devia de ser resolvido. Para já é só. Muito obrigado.” -------

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

------  “Senhor  presidente  da  Assembleia  Municipal,  Exma.  Mesa,  caros  colegas,

membros  da  Assembleia,  Senhor  Presidente  Câmara,  Senhores  Vereadores,

excelentíssimo público, Comunicação Social. Eu tenho uma intervenção que vou ler a

seguir mas tenho que responder obviamente ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia

do Préstimo e Macieira de Alcôba. Eu que me recorde, e é normal e entende-se que os

Presidentes das Juntas Freguesia, que cordialmente nos recebem, sejam os primeiros

a intervir, mas no período de antes da ordem do dia, não é no período do público.

Vejam se eu estou enganado ou não. De qualquer forma se alguma vez foi cometido

esse erro, para mim é um erro porque têm que falar, são membros da Assembleia, não

são  público,  mas  isto  é  menor.  Agora  gostaria  de  dizer  outra  coisa,  eu  nesta

Assembleia  não  estou  há  quatro  anos,  Sr.  Presidente,  andava  se  calhar,  o  Sr.

Presidente da Junta de Freguesia do Préstimo, andava ele se calhar em Terras de

Vera Cruz, miúdo, a tomar banho na praia, eu já é o quarto mandato que tenho nesta

Assembleia.  E depois uma provocação menor que não merece resposta,  eu tenho

pena, efetivamente tenho, e assumo de não poder receber como, ou algum membro

do meu Partido, a Assembleia Municipal na Freguesia..., tenho imensa pena, mas para

ele digo-lhe que a CDU tem no país 20 ou 30 vezes mais freguesias do que tem o

CDS, 20 ou 30, 20 não, 10 vezes mais municípios, portanto esse argumento não faz

sentido nenhum. Passemos agora a coisas sérias e vou ler minha intervenção. Com a

aproximação rápida do final do mandato desta Assembleia Municipal, começa a ser

altura de fazermos uma avaliação sobre o trabalho realizado por cada um de nós

individualmente  e  também  do  trabalho  globalmente  desenvolvido  pela  própria

Assembleia  Municipal.  Só  assim  daremos  um  contributo  para  quem  nos  venha

substituir possa desenvolver um trabalho mais profícuo a favor de Águeda e das suas

gentes. De entre um conjunto vasto de sugestões que poderia fazer, referirei apenas

algumas pois o tempo regimental que me é atribuído não me permite ir mais além e a

propósito desta minha limitação do tempo que tenho para intervir no período antes da

ordem do dia,  começo por  sugerir  que no Regimento da próxima Assembleia seja
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alterado,  pois  não  faz  qualquer  sentido  que  um  eleito  com  1361  votos  disponha

apenas de três minutos para intervir, quando qualquer cidadão individual, com todo o

mérito que tenha, mas que só se representa para si próprio representa tem um período

cinco minutos. Outra sugestão tem a ver com necessidade da preparação de um plano

de intervenção nas freguesias, pois apesar das promessas do executivo e de algumas

melhorias reais, as carências mais básicas continuam a existir, limpezas, saneamento,

estradas, pavimentos, tenho aqui uma lista de situações, hoje acabamos de ver que

isso  continua  a  acontecer.  O  plano  que  refiro  poderia  ser  sugerido  ao  Executivo

Municipal  por  uma das comissões que constituem a próxima Assembleia.  Não faz

qualquer sentido sermos ou pretendemos ser uma Smart City quando na periferia as

crianças  são imensas,  como de uma forma genérica  foi  aqui  hoje  referido.  Como

também  não  faz  qualquer  sentido  ser  uma  Smart  City quando  o  trânsito  e

especialmente o estacionamento são caóticos em Águeda, onde facilmente entre as

nove horas da manhã, e as dezanove horas da tarde será uma tarefa fácil encontrar

mais de 100 viaturas, mas durante estas horas todas, é só andarmos aquelas 10 horas

à volta, mais de 100 viaturas mal estacionadas, das quais mais de 30% em situação

que implicaria apreensão da carta ao proprietário da viatura. Uma outra reflexão sobre

Águeda leva-me a interrogar-me sobre as razões da fraquíssima intervenção dos Srs.

Presidentes de Junta Freguesia nas sessões da Assembleia Municipal. Hoje tivemos

aqui  uma participação  do Senhor  Presidente  da Junta  de  Freguesia  local,  é  uma

brincadeira,  mas  permitam-me  que  eu  diga,  ele  se  calhar  como  não  vai  ser

recandidato, já sabemos disso, está mais liberto e pode falar mais tranquilamente. Não

é  uma  acusação  ao  Presidente  da  Junta,  não  é  uma acusação  ao  CDS,  é  uma

situação que é real, como vão ver que eu vou já falar a seguir, não é certamente por

incapacidade, será quando muito pôr temerem represálias do executivo ao tomarem

posições  defesa  da  sua  Freguesia,  isto  não  uma  crítica  ao  executivo  municipal

Aguedense,  nem  às  Juntas  de  Freguesia,  pois  creio  que  esse  cenário  ocorre

lamentavelmente de norte a sul do país. É apenas a constatação de uma situação

nefasta que prejudica o poder local democrático e que urge alterar. Por falar em poder

local democrático e porque se discute no momento na Assembleia da República a

transferência  de  competências  do  Estado  para  as  autarquias,  recordo  o  debate

recentemente  realizado  em  Águeda  com  representantes  dos  quatro  partidos  da
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Assembleia Municipal. Portanto, gostaria de terminar a minha intervenção com duas

ou  três  considerações  sobre  esta  temática.  A  primeira  é  que  defendo  que  a

centralização do poder é nefasta ao exercício da democracia participativa. A segunda

é que a delegação de competências nas autarquias locais pode ter dois perigos. O

primeiro é delegar apenas tarefas menores, e o segundo, delegar o que não deve ser

delegado, como por exemplo a educação e saúde, pois são deveres que incumbe ao

Estado assegurar em condições de igualdade a todos os portugueses e só o Estado

tem condições para garantir essa mesma igualdade. Das duas aparentes contradições

anteriormente  referidas,  a  da  necessidade  de  descentralizar  e  a  do  perigo  da

descentralização cair sobre o município, parece-me mostrar que é a regionalização

como terceiro patamar de poder central, poder regional e poder local, tem um papel

fundamental pelo que por ela nos bateremos sempre com espírito de criar consensos

com  todos  os  partidos  com  assento  parlamentar  com  vista  ao  encontro  de  uma

solução  que  satisfaça  a  todos  os  portugueses  e  que  permita  que  antes  de  2020

tínhamos as regiões instituídas como refere a Constituição da República Portuguesa.

E terminei obrigado.” ---------------------------------------------------------------------------------------

------- Wilson Gaio -  Presidente da Junta de Freguesia de Barrô e Aguada de

Baixo: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Mais uma vez, boa noite. Telegraficamente, ainda bem que voltou à sala, Senhor

Vereador Jorge Almeida, estes famigerados ou desejados pacotes de pavimentações,

são muitos  os 4,  5,  se  não estou em erro,  queria-lhe  pedir,  mas queria  lhe  pedir

encarecidamente que tivesse pulso sobre os técnicos e sobre os empreiteiros, e que

tentassem com a antecedência possível contactar a Junta de Freguesia porque há às

vezes pequenas coisas que nós sabemos que acontecem, que nós podemos planear,

evitar, ultrapassar para que algumas das pavimentações depois não tenham algumas

implicâncias futuras e até voltar ao terreno a corrigir. Fica sempre mal a toda a gente

esse tipo de situações. Pedia ao Sr. Presidente, Dr. Gil Nadais, está a acabar uma

série de três mandados, pedia-lhe que agora que está já com a missão praticamente

cumprida, algumas das obras emblemáticas estarão feitas e estarão nomeadamente a

inauguração agora futura do Centro de Artes, lá o Casarão está, está em andamento,

pedia-lhe que viesse ao terreno, que tirasse um dia ou dois,  para vermos algumas
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situações  que  ainda  estamos  a  tempo  com  um  bocadinho  de  boa  vontade  de

ultrapassar e resolver até ao fim de setembro. Pedia-lhe, mesmo, Senhor Presidente,

ligue-me com 12 horas de antecedência, para mim normalmente a não ser que haja

algum compromisso importantíssimo, chegará. E vinha depois concluir com um convite

geral para 15ª edição do estágio em Barrô Mexe-te a desenvolver, vai acontecer entre

o próximo 18 e 28 de maio, como vocês sabem há quem diga que Barrô Mexe-te foi o

precursor do agitAgueda, é uma coisa assim um bocadinho mais humilde, mas com

certeza  e  pelo  que  devem  ter  visto  na  comunicação  social  é  muito  interessante.

Apareçam, temos em Barrô todo gosto de receber e, claro, chegará oficialmente às

entidades e aos meus colegas de bancada e a toda a Assembleia o convite formal na

próxima semana. Muito obrigado e muito boa noite.” ---------------------------------------------

------ Hilário Manuel Ferreira dos Santos - PDS: ------------------------------------------------

------  “Muito  obrigado  ao  Presidente,  Senhoras  Secretárias,  Senhor  Presidente  de

Câmara, Senhores Vereadores, colegas membros da Assembleia Municipal, público,

quem nos vê  pela  internet,  e  estava  há  bocado  a  ouvir  o  Engenheiro  Abrunhosa

Simões a dizer que tinham muitas Juntas pelo país fora que estavam gostava de nos

receber também, é marcar para lá, a próxima Assembleia  Municipal que vamos com

todo gosto para lá ser recebidos, mas agora vamos então falar um bocadinho mais a

sério. Senhor Presidente da Câmara, hoje venho aqui fazer um conjunto de questões

que  gostaria  que  me  respondesse  especificamente  a  elas.  A primeira  tem  a  ver

efetivamente com o Centro de Artes, o Centro de Artes vai ser inaugurado, penso eu

no próximo fim-de-semana, é uma obra importante, todos sabemos o que é que cada

um  pensa  desta  obra,  nós  tivemos  o  prazer  de  visitar  a  obra,  o  Sr.  Presidente

convidou-nos há uns temos para visitarmos a obra, tem lá coisas boas, também lá tem

alguns erros do nosso ponto de vista, mas vamos avançar porque a obra está feita e

depois  das  coisas  feitas  é  importante  rentabilizá-las.  Houve  um  período  para  se

discutir, houve um período para se decidir, agora temos que saber rentabilizar aquilo

que Águeda tem, porque o que não tem, não é possível rentabilizar. Uma obra que

custa na ordem dos 4 milhões e meio de euros ,falava-se de 5 milhões mas pelo aquilo

que eu vejo estará mais próximos 4 e meio, do que dos 5, mas isso também pouco

importa.  Primeira questão,  Senhor  Presidente,  porque isto nunca ficou muito claro.
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Esta obra está candidatada a algum programa para recebermos os apoios? Se sim, a

que  programa,  que  valores  estão  candidatados,  e  que  apoio,  a  que  apoios  nos

candidatamos?  Segunda  questão,  Senhor  Presidente,  quais  vão  ser  os  custos

mensais ou anuais de funcionamento? Concretamente, gostaria que me especificasse

quantos  funcionários ou contratados vai  ter  o  Centro de Artes  e qual  o  seu custo

estimado? Quais os valores de manutenção previstos? Qual o custo de programação

estimado? O Senhor Presidente já nos disse, quem vier que trate da programação

mas quero-me acreditar que tudo isto foi planeado e que há, obviamente, um custo de

programação estimado mensal,  anual para que nós possamos saber exatamente o

que é que isto envolve. Falou na visita que nós fizemos, que vai ter cerca de 100

estacionamentos do lado exterior, porque há cerca de 60 estacionamentos, ou 50, ou

60 interiores mas que basicamente estes estacionamentos interiores serão ocupados

pelas pessoas que lá  trabalham,  pelas pessoas que vão atuar  e portanto teremos

cerca de 100 estacionamentos no exterior, coisa que hoje não temos, foi-nos dito que

havia ali um arranjo para fazer isto. A minha pergunta é quando é que pensa fazer este

arranjo no exterior, e se ainda vai ser feito no seu mandato? Segundo ponto, Parque

Urbano da Cidade. No Parque Urbano da Cidade, projeto querido pelo seu Presidente,

já foram investidos mais de 2 milhões de euros. Eu sei que o Senhor até abre os

olhos, mas tenha calma. Porque é que digo que já foi investido mais de 2 milhões de

euros? Já foram investidos mais de 2 milhões de euros porque basicamente as obras

que foram feitas para resolver o problema das cheias não resolverem como nós já

vimos, o que resolveram sim foi criar um espaço que é o espaço que vai dar origem ao

Parque  Urbano  da  Cidade,  é  aí  que  ele  vai  ser  implementado.  Aliás,  o  Senhor

Presidente  dizia  aqui  em dezembro de 2015 que os  cidadãos podem dizer  o  que

querem para o Parque Urbano da Cidade. Isto foi em dezembro de 2015. Passaram-se

16  meses  e  sobre  o  Parque  Urbano  da  Cidade,  nada  está  feito.  Foi  feito  este

investimento,  do  desvio  do  rio,  teria  eventualmente  uma  das  possibilidades  seria

reduzir o problema das cheias, não resolveu, terá ajudado com certeza a reduzir e

outra  seria  a  criação do Parque  Urbano da Cidade.  Portanto,  esta  parte  a  minha

pergunta que lhe faço é, vai haver ainda Parque Urbano da cidade no seu mandato?

Sim ou não? Terceira questão. Os  GIPS, penso que é assim que se chama aquela

força  da  Guarda  Nacional  Republicana  que  está  no  aeródromo.  Neste  momento,
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Águeda já está fazer, a Câmara de Águeda depois de tentar negociar com diversos

governos e não conseguir, está a fazer já o quartel da GNR, a norte do concelho, em

Valongo nas antigas instalações da Lanidor, penso eu, ou da António Pereira Vidal,

está fazer aí o seu quartel da GNR em Valongo, para deslocar as pessoas, os guardas

da Arrancada para Valongo e portanto é muito importante efetivamente esta obra,

porque para as pessoas do norte do concelho terão com certeza outra sensibilidade de

segurança e darão outras condições às próprios forças de segurança. A sul temos o

GIPS que  são  também  efetivamente  uma  força  de  segurança  que  têm  uma

especificação diferente, mas são força de segurança instalados na Pista de Aviação,

no  aeródromo.  Há  pelo  menos,  penso  eu,  12  anos  que  estão  instalados  nos

contentores. Nós, não sei se há 12 anos, mas será próximo. Mas é há muito anos, não

sei se são 12, se são 8. Aqui já se falou muito em Smart Cities, uma Smart City que

tem forças de segurança suas instaladas em contentores alguma coisa está errado.

Sei que a jurisdição não é nossa, mas é aquela gente que nos protege e aquela gente

que nós temos de acarinhar, são aquelas pessoas que nos ajudam a proteger. Nós há

um tempo apresentamos uma proposta  ao Senhor  Presidente  para,  no âmbito  da

criação  da  área  de  serviços  do  Parque  Empresarial  do  Casarão,  porque  estão

previstos a construção de um conjunto de serviços, iniciar logo a construção de uma

parte desses serviços e instalar esta força no Parque Empresarial do Casarão, dando-

lhes melhores condições, garantindo condições de segurança ao Parque do Casarão e

garantindo efetivamente que esta  força não saia  do sul  do concelho,  ficando nós,

obviamente com três espaços no concelho, um a norte, outro em Águeda e outro a sul,

onde poderiam mais rapidamente  chegar  às necessidades da população.  A minha

questão é nunca vi isto ser avançado, o Sr. Presidente não tem que seguir as nossas

propostas, mas queria voltar a fazer a mesma questão. Faz tensões de efetivamente

instalar esta força no Casarão ou tem outro qualquer projeto para ela, se é que tem?

Muito obrigado, Senhor Presidente, para já é o que me apraz perguntar.” ------------------

------ Gil Nadais Resende Fonseca - Presidente da Câmara: --------------------------------

------  “Muito  obrigado  Sr.  Presidente,  pois  isto  cheira  a  eleições  e  o  caderno  de

encargos é grande porque não é para responder para seis meses de mandato mas é

para fazer o rol para os próximos quatro anos, não é? Pronto, mas vão tomando nota
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porque  eu  gostaria  de  ver  depois,  como  cidadão  deste  concelho,  os  diferentes

candidatos a assumirem as suas responsabilidades e as suas promessas e as suas

ideias  para  o  concelho.  Mas,  vamos  então  aqui  agora  às  questões  objetivas.  Sr.

Presidenta da Junta, sobre a questão do muro que foi feito e do passeio, depois foram

umas  casas  velhas  que  foram  colocadas  abaixo,  foi  feito  um  corte  no  terreno  e

decidiu-se fazer o muro e o passeio. Não se faz em todos os lados, faz-se nalguns,

faz-se onde se pode, fez-se ali assim. Quanto ao Sr. Presidente da Junta do Préstimo,

a sinalização vertical vamos ver, está a concurso, estão-me a informar aqui, sobre os

tanques  posso  dizer  que  somos  um  dos  maiores  concelhos  com  maior  rede  de

tanques nesta zona, obviamente que quando as coisas apertam e posso-vos dizer que

o ano passado tivemos uma situação complicada, mas os tanques não falharam, ok,

nós tivemos de abastecer alguns e tivemos um autotanque que foi cedido por uma

empresa de Águeda permanentemente a  abastecer  um desses tanques,  e  a  rede

serviu, portanto é natural que pode faltar mais um, faltar mais outro, mas temos uma

das melhores redes de abastecimento de águas desta zona, isso o Senhor pode estar

certo. Portanto, temos feito algumas coisas nesta área, e também muitos acessos,

agora, ó Senhor Presidente estas coisas não é só a Câmara, é preciso também que

todos aqueles que estão no terreno e sensibilizar os Senhores proprietários que é

preciso ter caminhos em condições, que não tem que ser a Câmara a andar fazê-los,

porque depois são os madeireiros que os destroem e depois tem que ir lá a Câmara

refazê-los e isto temos de ser todos a colaborar para que as coisas corram melhor.

Senhor Jorge Melo, sobre as casas velhas, eu tenho que relembrar aqui que a Câmara

tem inclusivamente um projeto, um programa de reabilitação e de ajudar as pessoas a

deitar as casas abaixo. Aquelas que têm casas velhas, para deitar uma casa velha até,

o que diz a legislação é que tem de apresentar um projeto, tem de apresentar uma

série de garantias e nós aprovamos aqui na Assembleia sob proposta da Câmara,

proposta do Executivo, que as casas podem ser deitadas abaixo com uma simples

declaração do proprietário.  Portanto, isto ajuda a que as pessoas deitem as casas

abaixo.  Obviamente,  que  Câmara  também  quando  há  cedências  para  o  domínio

público, obviamente, também colaboramos, mas a Câmara não vai deitar abaixo as

casas dos particulares porque aquilo propriedade privada, só quando há cedências e

negociações, quer através das Juntas de Freguesia quer diretamente com a Câmara,
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que  pomos  estas  casas  velhas  abaixo.  Também,  nós  temos  um  técnico  que

acompanha as obras todas na ADRA, obviamente não é um técnico em permanência

mas também penso que não é necessário um técnico em permanência, precisamos

saber  se  a  obra  está  a  ser  bem  executada  sobretudo  nas  pavimentações  e  no

enchimento  da  vala  ou  não,  mas  isso  é  uma realidade  e  temos  um  técnico  que

acompanha as obras. Sobre o médico de família, desconhecia essa situação, acho

que na realidade, não faz muito sentido, tenho uma reunião, vou agendar, aliás tenho

um pedido de reunião com o novo Diretor dos Agrupamentos de Centros de Saúde e

vou colocar essa questão para ver o que é que pode ser feito e como é que se pode

ultrapassar essa situação. Sobre a ponte do Vouga, pode sugerir coisas mas para o

próximo executivo que eu não, aqui na ponte do Vouga que caiu não irei fazer, este

executivo não irá fazer qualquer intervenção.  Sobre o cruzamento do Campolinho,

devo-lhe  dizer  que  aquilo  é  do  IP e  já  teve,  aquilo  já  teve  muitas  propostas  de

intervenção só que a única que foi exequível até agora, até havia, já conheci uma dum

desnivelamento do nó, a única que foi exequível foi aquela que lá está, que tem a ver

com a colocação de semáforos. E aproveito aqui assim agora para falar das  Smart

City que parece incomodar tanta gente e fico verdadeiramente preocupado. É que no

mundo as cidades andam a procurar ser Smart Cities, andou a seguir essa tendência

e aquilo que eu vejo aqui, é acharem que, é apoucarem a ideia e acharem que é algo

que não faz muito sentido. Bem, eu sinceramente fico preocupado porque eu não meu

concelho, eu gostaria de continuássemos na linha da frente, naqueles que vão à frente

e  que  procuram  as  melhores  soluções  para  responder  aos  problemas  dos  seus

cidadãos. Que têm outros problemas para resolver, é verdade, temos alguns buracos

pra tapar, mas vamos estar à espera de tapar todos os buracos para quando os outros

já vão a fazer coisas muito mais evoluídas nós estarmos a pensar nisso, ou vamos

tentar equilibrar? Vamos tentar ir  entre os primeiros,  entre aqueles que marcam o

caminho e que descobrem novas formas de responder às pessoas? Ou vamo-nos

deixar  andar? Bem,  é  que fico  preocupado,  é  que isto  parece transversal,  toda a

gente, “Smart Cities, isso é uma coisa, nem pensar nisso”. Meus Senhores, quer vocês

queiram, quer não, isso é o futuro, isso é o futuro, porque todas as cidades, a nossa

vida vai ter cada vez mais tecnologia, vai ter mais mudanças organizacionais onde os

meios  tecnológicos  vão estar  embutidos.  E nós temos que escolher,  ou queremos
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estar ou não queremos estar, mas a minha opção é clara, foi clara, a partir daqui a seis

meses será de outro,  eu cá ficarei  para  ver  que opções e  vocês terão para  este

concelho,  para o  futuro  e  para  o lançarem e continuarem a desenvolver.  Sobre  a

estação da Mourisca, as estações são da CP, REFER e podem ser dinamizadas por

quem estiver interessado. Portanto, basta haver alguém interessado, não precisa ser

uma Câmara, não precisa ser uma Junta, basta ser um grupo de pessoas, basta ser

uma  associação,  fazem  uma  proposta  à  CP,  REFER  e  podem  dinamizar  aquele

espaço. Mais uma vez não precisamos de ser, não precisa de ser sempre a Câmara

ou  a  Junta  a  fazer  coisas.  Wilson  Gaio,  vamos  agendar,  Ok?  Hilário  Santos,  sim

senhora, o Centro de Artes, quatro milhões e meio de euros, mais coisa, mas coisa,

tudo bem. Não está candidatado a nada, é feita com dinheiros autarquia. O próximo

executivo se encontrar as linhas para ser financiada poderá fazê-lo, mas posso-vos

dizer que não tenho problemas nenhuns em assumir isso e dizer claramente que foi

uma opção do executivo, onde eu tenho toda a responsabilidade, porque nós mais

uma vez temos que saber o que é que queremos do Concelho. O Senhores querem ir

ver uma peça de teatro a Anadia ou a Albergaria? É isso que querem da cidade e do

concelho de Águeda? Sermos de terceira categoria? Ótimo, assumam-no, digam-no,

ok? Digam, nós em Águeda não queremos nada, só queremos tapar os buracos e

ficamos bem, ficamos contentes. Meus Senhores, mais uma vez não é a minha ideia

de concelho, não é a minha ideia de cidade. Eu quero estar entre os melhores e lutei

para isso durante todo este tempo e irei lutar até ao final do mandato. Ou queremos

estar,  ou não queremos estar.  E temos de fazer opções,  eu por mim, quero estar

sempre entre os melhores e faço tudo para isso e portanto achei que era uma opção

que devíamos fazer porque, onde estávamos, já uma vez nos fecharam as portas,

uma vez fecharam-nos as portas e eu acho que Câmara de Águeda, o concelho de

Águeda, as pessoas de Águeda têm de ter condições para se afirmar em todas as

áreas e na área cultural é uma delas. Sobre os custos anuais, mensais, manutenção,

programação, etc., eu tenho dito isto muitas vezes, mas digo mais uma vez. Fica feita

e fica paga,  ah,  e não endividamos na Câmara, não endividarmos a Câmara, não

recorremos a aumentar a dívida da Câmara, pelo contrário, nós temos reduzido em

dívida  da  Câmara,  isso  com  certeza  iremos  falar  lá  mais  para  as  contas  e  aí

poderemos abordar isso mais, ok? Mas, agora, aquilo que vai ser feito daquela obra
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depende das pessoas que liderarem este concelho, daquilo que quiserem fazer, se

não quiserem fazer  nada,  fecham a porta,  aquilo  não tem despesas,  fecham, ok?

Estão no seu direito,  é uma opção política. Há outros Presidentes da Câmara que

disseram que é cultura não interessava,  “não damos dinheiro para cultura,  ponto”.

Onde é que está o problema, ok? Aquilo que eu vos deixo é condições para fazer

coisas diferentes daquelas que tive possibilidades de fazer, porque os 600 lugares,

mais precisamente 591, vão possibilitar colocar Águeda nos roteiros das companhias

de teatro e das companhias do país, porque esta capacidade de cerca de 600 lugares

permite que eles venham com a receita da sala, ok? Temos os custos de estrutura

mas levamos cultura às pessoas, criamos públicos. Se tivéssemos menos lugares, e

as condições que tem o palco,  porque aquilo é uma sala que tem condições para

espetáculos a sério, já agora quero-vos dizer e convidar, portanto será dito a forma

como irá ocorrer, mas será inaugurada no próximo dia 11 de maio, do próximo mês.

Portanto, aquilo que esta sala vai ter, vai ter capacidade de trazermos espetáculos de

nível, de fazermos conferências, de vermos vídeos em alta definição, exposições, de

sermos  um  polo  cultural  mais  intenso  do  que  somos  atualmente.  Agora,  se  não

quiserem, daqui a seis meses fecham a porta. Agora aquilo que vos vou dizer é que

até dezembro, até dezembro vão ter,  ok? Porque deixo tudo programado até essa

altura. Poderão cancelar um espetáculo, meter mais um espetáculo, isso não é crítico

mas a estrutura estará, até dezembro funcionará porque eu não quero condicionar

aquilo que será no futuro, deixo o espaço necessário para verem como é que está a

funcionar,  se  aperceberem  daquilo  que  vai  ser,  e  depois  poderem  decidir  o  que

querem fazer. Ou querem ter uma sala e entrar na cultura, partilhar com os concelhos

vizinhos aquilo que é feito ou não querem. Fecham, fechem, ok? É uma opção, certo?

Também já tivemos, não tivemos aqui em Águeda uma Câmara que fez um pavilhão

ou começou a construir um parvalhão e a seguinte que o deixou ficar e depois a outra

pôs abaixo. Então? É só repetir história, Ok, aquilo que não vão poder dizer é que não

fica pronta e paga, ok? Fica, quanto vai custar o funcionamento depende daquilo que

lá fizerem eu por exemplo vou postar ainda estes tempos em ter um programa para as

crianças, criar novos públicos, eh pá quem vier a seguir pode dizer “isso não interessa

para nada. O quê? As crianças para o teatro, oh, isso interessa lá alguma coisa?”

Pode fechar, ok, exposições “eh pá, o que é isso? Faz-se é lá um armazém para meter
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lá não sei quantos”, são opções. Eu posso-vos dizer que a coleção que lá vai estar é

de um Senhor que é de Águeda, o Senhor José Lima, que cedeu as obras para expor,

e que tem um espólio bastante grande e estaria disponível para trazer até tudo para

Águeda,  ok?  Mas  eu  neste  momento,  não  tenho,  não  me  sinto  à  vontade  para

negociar  isso,  ok? Não me sinto, portanto deixo isso a quem vier a seguir,  ok? O

equipamento fica feito, são os 4 milhões e meio, à volta disso, cinco milhões, não será

mais  que  cinco,  ok?  Sobre  estacionamentos,  estacionamento  terá  uma  área  de

estacionamento na parte de baixo, que essa fica feita, estamos a concluir o projeto

para o outro lado da rua. Não fica feita essa parte. Quanto ao Parque Urbano da

Cidade, eu pensei que o Sr. ia referir também os terrenos que compramos não é, o

canal custou menos de 2 milhões, custou 1 milhão e tal, estamos à espera de receber

a comparticipação para aquela obra. Eu,  e abordando aqui as cheias, talvez muito

mais aborrecido do que o Senhor fiquei eu, porque também do INAG disseram-me que

iriamos resolver o problema das cheias, quando não resolvemos problema nenhum e

não  vale  a  pena,  não  se  resolve.  Obviamente  que  não  gostei  da  situação,  mas

estamos neste momento também, temos contratado uma equipa... nem a obra de Óis

resolve, que já está concluída, resolve o problema, nem o canal e o problema não vai

ser resolvido, portanto aquilo que nós fizemos e temos em curso é um contrato com

uma pessoa credenciada no sentido de fazer as intervenções necessárias na cidade

para que a água da chuvas consiga chegar ao rio tendo cheia, portanto tendo o rio

cheio e evitar que as águas, entrem das cheias, para dentro da cidade, bem como, o

saneamento, estamos a fazer isso e depois estamos a analisar um outro problema que

está na mão dos técnicos, que se acontecer uma situação parecida com aquela que

aconteceu em Albufeira de uma tromba de água em cima da cidade, na rua de baixo

temos 1,30 m de água porque ela está muito mais baixa do que a quota da soleira das

escadas que dá para o rio. Sobre, estamos de fazer o projeto para o parque da cidade.

Tive uma reunião ainda esta semana com os projetistas e estão a avançar com o

projeto, não haverá nada mais do que o projeto. Penso que o projeto estará concluído.

Sobre os  GIPS, não estão há 12 anos em contentores, estão há menos mas não é

muito significativo e posso dizer que eu não vejo problema nenhum, nós é que temos o

conceito  ou  o  preconceito  de  estarem nos  contentores.  Os americanos  vivem em

casas de madeira, são todas de madeira, e há algum problema nisso? Aquilo que tem
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de ter é condições de habitabilidade. O material não é importante, é a forma como se

desenvolve a função e isso é que nós temos de ter em consideração. Também posso

dizer tanto quanto sei, tanto quanto me lembro e não posso garantir 100%, mas acho

que ainda está um lote reservado no Casarão para ser o quartel, o futuro quartel do

GIPS, eu penso que sim, não vou garantir  a 100% neste momento,  não sei se já

apareceu alguém e nós o comprometemos, e ficava-me por aqui. Obrigado Senhor

Presidente.” -------------------------------------------------------------------------------

------ Hilário Manuel Ferreira dos Santos - PDS: ------------------------------------------------

-----  “Muito obrigado,  ó Senhor Presidente, nós não somos contra as  Smart Cities,

somos contra é os GIPS estarem nos contentores, são coisas diferentes, foi isso que

nós dissemos, os Gips estarem nos contentores, são coisas diferentes. O Senhor leva

aquilo para onde quer e nós não temos nada contra, temos tudo a favor das  Smart

Cities, o que não devemos é ter uma Smart City com as nossas forças de segurança

nos contentores, é só isto. Os contentores não queira comparar com casas de madeira

nos Estados Unidos. O Senhor viaja muito mais do que nós e tem estado muito tempo

fora e, provavelmente, vê isso mais do que nós, não tem nada a ver com as condições

de habitabilidade que eles lá têm. Agora sobre o Centro de Artes, eu não lhe fiz, nem

lhe  vim  dizer  se  era  bem,  se  era  mal,  já  discutimos  isso,  nem  lhe  vim  dizer  se

queríamos  cultura,  se  não  criamos  cultura,  só  lhe  vim  fazer  uma  pergunta  muito

específica e muito objetiva, que tinha a ver com custos. E o que o Senhor diz é, “eh

pá, eu vou fazer aquilo até ao final do ano tá tudo programado, vai tudo existir, custos

é um problema que não é teu, não te digo”. Só que o Senhor não me disse até ao

momento  nenhum  custo,  a  gente  só  lhe  perguntou  qual  é  o  custo  estimado  de

funcionamento mensal ou anual para esta infraestrutura. É evidente que quem vier

depois, substituí-lo na Câmara, e o executivo que vier terá, obviamente, a capacidade

de alterar o rumo das coisas se quiser ou manter,  não tem nada,  não há nenhum

problema sobre isto. Agora se o Senhor já tem uma previsão e se já está a executá-la,

é isto, já ficamos a saber uma coisa até ao final  do ano todas as pessoas que lá

trabalharem  no  final  do  ano  estão  fora,  diz  o  Sr.  pois  muito  bem,  esse  é  já  um

elemento,  mas  o  que  o  Senhor  não  foi  capaz  de  nos  dizer  é,  vai  contratar

funcionários? Que funcionários vão ser? Quais são os custos que isto leva? É só isto,
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nós estamos só a perguntar uma coisa muito simples. Se todos os espetáculos vão ser

pagos pela receita de bilheteira e se não tem um custo estimado para a Câmara o

Senhor só tem que dizer o custo é zero, isto é aritmética, nem é matemática porque

matemática é demais para isto. Muito obrigado, Senhor Presidente, fico a aguardar

este esclarecimento”. --------------------------------------------------------------------------------------

------  Paulo Jorge de Almeida Pereira - CDS: ----------------------------------------------------

------ “Muito obrigado Sr. Presidente e Sras. Secretárias, Sr. Presidente da Câmara,

Srs. Vereadores, caros colegas, estimados cidadãos da União Freguesias, 43 anos

após o 25 de Abril, Senhor Presidente, permita-me que venha aqui dizer que houve um

25 de Abril e ainda bem, mas que também houve um 25 de novembro e ainda bem, e

por isso vivemos numa democracia plena e não num qualquer regime totalitário.  E

portanto, Sr. Presidente, por isso mesmo eu estava na esperança que o Sr. Deputado

Francisco Simões aproveitasse era o tempo que tinha para vir aqui nesta União de

Freguesias explicar aos populares presentes o porquê de, por exemplo,  ter votado

contra  uma  moção  que  era  aquilo  que  estava  ao  alcance  desta  Assembleia  para

permitir  que  as  crianças  naturais  desta  Freguesia,  ou  desta  União  de  Freguesias

continuassem a frequentar  o  instituto Duarte Lemos como era intenção de grande

parte  da  população  que  ficou  por  demais  indignada,  e  dizer-lhe  também,  Sr.

Presidente, que fiquei satisfeito por saber que o Sr. Deputado Francisco Simões, já vai

no seu 4 mandato desta Assembleia, e dizer-lhe que de uma forma muito democrática

que efetivamente tem pouco tempo no período antes da ordem do dia, mas relembrá-

lo  de que as Assembleias  têm um período da ordem do dia,  com uma ordem de

trabalhos  normalmente  bastante  longa,  irrelevante  aonde  e  para  conhecimento

também daqueles que não sabem onde nós aprovamos, por exemplo, o orçamento da

Câmara, as contas, como será o caso de hoje e, portanto, será de todo interessante,

até porque é, como sabemos, candidato à Câmara Municipal, que possa aproveitar

esses pontos, todos eles para vir aqui dizer qual a sua opinião acerca de cada um

deles. Dizer-lhe também, Sr. Presidente, deixava agora aqui uma questão ao Senhor

Presidente da Câmara, foi já não longínquo mês de outubro de 2015 que o executivo

apresentou ao Concelho Municipal da Juventude uma proposta de regulamento de

apoio  ao  arrendamento  jovem.  Já  por  várias  vezes  se  referiu  também  nesta
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Assembleia que o Concelho Municipal da Juventude não tem grande atividade e eu

permita-me que lhe  diga que se calhar  também porque,  aquilo  que lá  se  discute,

depois também não existe um grande reflexo disso mesmo. Essa proposta foi bem

acolhida pelo, como não poderia deixar de ser, pelo Concelho Municipal da Juventude,

houve  uma  série  de  propostas  e  recomendações  que  eu  julgo  que  a  Senhora

Vereadora  com  o  Pelouro  terá  registado,  lamento  é  que  ainda  não  tenha  havido

nenhuma novidade. Por isso mesmo pergunto-lhe se iremos na véspera das eleições

ter alguma notícia acerca desse regulamento ou se o mesmo foi esquecido e colocado

na gaveta. Muito obrigado.”-------------------------------------------------------------------------------

------ Gil Nadais Resende Fonseca - Presidente da Câmara: --------------------------------

-------  Muito  obrigado  Sr.  Presidente,  vamos  então  responder  aqui  ao  Engenheiro

Hilário  e  falar  de  contentores  e  diz  que  ele  que  contentores,  por  exemplo,  são

utilizados nos países nórdicos para dar aulas. Os alunos têm aulas em contentores,

mas  é  que  isto  os  contentores  chamam-se  salas,  não  mono-blocos  climatizados,

porque  eles  têm todas  as  condições,  têm ar  condicionado,  condições  climatéricas

melhores do que uma construção normal, aquilo que nós chamamos uma construção

normal  e  mais  do  que  isso,  são  algumas  experiências  que  existem  na  área  da

Educação é que a escola durante os meses de verão não fica, não é necessária, os

miúdos  não  estão  lá,  então  eles  pegam  nos  contentores,  nas  salas  climatizadas,

refazem a configuração e são utilizadas para outras atividades. Nós fazemos outras

coisas mais pesadas e mantemos rigidamente espaços sem ocupação porque nós na

realidade  somos  um  país  rico.  Na  realidade,  os  contentores....  estou  a  falar  de

contentores em geral... eu não vejo problema nenhum de estar numa construção que

seja de chapa,  ok? Inclusivamente há construções de chapa,  até que têm melhor

qualidade ambientalmente, internamente, para as pessoas que lá estão do que outras

construções  ditas  normais.  São  melhor  construídas,  têm  menos  problemas  de

climatização do que uma construção normal. Portanto, aquelas têm o tempo dos anos,

ok? E que poderá ser projeto, com certeza que o próximo executivo pode fazer, ok?

Certo,  não  é  em  seis  meses,  ó  Sr.  Vereador,  ó  Sr.  Deputado,  que  vamos  fazer,

portanto estamos esclarecidos. Ora bem, nós temos vai a próxima reunião de Câmara

inclusivamente,  vamos  conhecer  o  programa  de  espetáculos  que  já  temos
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programados  até  ao final  do  ano.  Agora  eu  tenho  que  dizer  que  nós  não  vamos

contratar ninguém para o Centro de Artes efetivo até ao final, ok? Vamos buscar uma

empresa que nos garante os serviços que nós necessitamos e até ao final do ano é

assim que vamos funcionar. Quem vier a seguir, vai analisar o modelo, vai ver o que é

que vai necessitar, vai ver o que é que vai querer fazer e estrutura da sua atividade.

Não deixamos responsabilidades, entendemos que não fazia sentido ser no final de

outubro, porque daí criávamos problemas. Portanto até ao final do ano analisam, veem

o que é que está feito, como é que está, como é que funciona e diz “vamos corrigir”,

porque se eu continuasse era capaz de fazer a mesma coisa também. Temos um

equipamento que é novo, nós não sabemos muito bem, há muitas coisas a corrigir.

Quanto custa o funcionamento até ao final do ano entre programação, funcionamento

total, penso que é capaz de andar na casa dos €200.000, penso que andará nesses

valores,  todo o funcionamento do centro,  com espetáculos e tudo,  penso que não

chegará a esse valor, mas não tenho os números aqui assim de cabeça para lhe dizer,

portanto, estou perfeitamente à vontade e por isso só para não repetir mais vezes,

poderão  pô-lo  a  funcionar  como  quiserem,  não  fazem  exposições  ou  não  fazem

espetáculos ou só alugam a sala, até pode ser uma fonte de rendimento, vamos lá ver.

Se o próximo Executivo decidir investir em congressos, ok? Vamos ter mais um hotel,

portanto pode ser um investimento, aluga a sala,  é um investimento, tem receitas,

portanto agora depende do engenho e da arte e daquilo que queira fazer,  ok? Eu

também só dei uma resposta, multifacetada, obviamente, o Senhor quer que eu lhe dê

uma resposta, eu dou-lhe a resposta... Não, o Senhor fez muitas perguntas, custos,

funcionários, depois podemos ir ver, mas eu não sei quantos funcionares é que vai ter,

não vai  ter  nenhum funcionário  da Câmara,  funcionários  da Câmara zero,  quando

muito irá ter um funcionário neste momento que irá fazer a ponte para lá, ok? Será

tirado  de  um  serviço  para  lá,  não  tem  mais  funcionários,  não  andamos  a  fazer

contratações, ok? Se é isso que o preocupa, contratações que poderíamos andar a

fazer em final de mandato para encher o Centro de Artes, esteja descansado que nem

isso andamos a fazer, ok? Pronto. Sobre a questão foi colocada, o regulamento de

apoio  ao  arrendamento  jovem  está  em  audiência  de  interessados,  agora,  ok?

Esclarecer  isto,  o  que  é  que  é  audiência  de  interessados,  quando  fazemos  um

regulamento  temos  de  colocá-lo  em  discussão  pública.  Antigamente,  fazia-se  um
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modelo e punha-se em discussão, agora antes, mostramos que temos intenção de

fazer  esse  regulamento  e  colocamos  em  discussão,  faz-se  a  audiência  de

interessados, quem estiver interessado neste assunto pode ir dar contributos para ele.

Já agora também, Senhor Engenheiro, e voltando ao Centro de Artes, nós vamos ter

um programa com os jovens, vamos colocar, convidar jovens de Águeda que, por uma

quantia simbólica possam ser os ditos arrumadores das salas, digamos, e pessoas,

portanto  reformados que possam colaborar,  portanto  na  programação,  para  que o

público  possa colaborar  na programação e no funcionamento  do Centro de Artes.

Muito obrigado, Sr. Presidente.”-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------- PERÍODO DA ORDEM DO DIA ---------------------------------

------ Relativamente ao ponto 3.1 “Apreciação da Informação escrita pelo Exmo. Sr.

Presidente da Câmara Municipal de Águeda acerca da Atividade Municipal, bem

como da situação financeira do Município, nos termos do disposto na alínea c)

no n.º 2 do art.º 25º da lei 75/2013”, não houve intervenções. ------------------------------

------ Relativamente ao ponto 3.2 “Tomada de conhecimento do relatório anual da

avaliação de atividades de 2016 da Comissão de proteção de Crianças e Jovens

de Águeda”, não houve intervenções. ----------------------------------------------------------------

 ------  Relativamente  ao  ponto  3.3  ”Tomada  de  conhecimento  da  proposta  da

Câmara  Municipal  da  adenda  ao  Contrato  de  Comodato  de  residências

universitárias  da  Escola  Superior  de  Tecnologia  e  Gestão”  não  houve

intervenções. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Relativamente ao ponto 3.4 “Apreciação do inventário dos bens, direitos e

obrigações patrimoniais a respectiva avaliação e a apreciação e votação dos

documentos  de  prestação  de  contas  do  ano  de  2016”  registaram-se  as

intervenções  que  se  transcrevem  dos  deputados  Hilário  Santos,  Manuel  Farias  e

António Martins, bem como do presidente da câmara: -------------------------------------------

------ Hilário Manuel Ferreira dos Santos - PDS: ------------------------------------------------

------- “Peço desculpa, mas eu pensei que Senhor Presidente da Câmara queria falar,

porque ele há bocado falou muito sobre dívida, pensei que ele ia falar disto, mas afinal
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tenho que ser eu, não é? Infelizmente. Muito bem, estamos no final, ou estamos na

reta final dos seus 12 anos de governação. Estaremos hoje a analisar contas de 2016

onde teremos feito  11 anos da sua governação,  o 12º ano já  provavelmente será

analisado por quem vier a seguir porque as contas serão votadas em abril, e nessa

altura se verá.  Eu vou-me cingir  aos documentos que tenho,  aqueles que me são

distribuídos e se algum lapso tiver, Senhor Presidente, é porque mais não tenho para

conseguir analisar. Primeira nota sobre esta prestação de contas, havia no passado

dois grandes erros que nós tínhamos na elaboração dos orçamentos e na elaboração

e na sua realização, no passado, orçamentos muito empolados, valor de realização

muito baixo, e várias rúbricas com “outros”, onde basicamente se dizia que os “outros”

era  uma  maneira  pouco  transparente  de  demonstrarmos  as  contas  do  nosso

município. Basicamente, se por um lado o orçamento empolado era uma imagem de

falta de rigor, dizia-se na altura, há uns anos a esta parte, os outros eram um sinónimo

de falta de transparência. Mais uma vez, eu vou dizer aqui um conjunto de coisas,

duas ou três já disse várias vezes, mas que tenho que repetir com números. São os

meus números, Senhor Presidente, eu sei que o Senhor os contesta sempre, mas eu

digo-os aqui publicamente para se o Senhor não estiver de acordo, corrige-os, mas

não diga que estão errados, corrija-os com outros, que é o que nós pedimos sempre, e

portanto, este ano no que diz respeito ao Plano Plurianual de Investimentos que são

os investimentos que o município fez, a nossa realização foi de 46%, o que quer dizer

que  mais  de  metade  daquilo  que  nos  propusemos  fazer,  não  fizemos.  Este  é

basicamente um dos grandes problemas que tínhamos no passado e que continuamos

a ter nos orçamentos do nosso município. O Sr. Presidente disse várias vezes que era

difícil, temos que abrir muitas rúbricas, muitas coisas mas o que é certo é que isto que

é sinónimo de rigor, continuamos mal, porque dizemos às pessoas que vamos fazer e

metade daquilo  que dizemos que vamos fazer,  não fazemos.  É o que nos diz  os

documentos da prestação de contas, 46,88% do Plano Plurianual de Investimentos

nós realizamos, o resto não realizamos. Claro que depois tem todo resto do plano de

atividades  que  isso  é  diferente.  Depois  voltamos  à  questão  dos  “Outros”,  eu  fui

analisar os mapas que nos são enviados, e o mapa do controlo de despesas, onde

nós  podemos verificar  isto,  temos uma despesa  realizada no  ano de  2016 de 32

milhões de euros. Inclui investimentos, inclui atividades correntes, já sabemos que nas
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correntes, obviamente, que temos realizações muitos elevadas porque tem a ver com

salários,  transferências  e  tudo  isso,  é  fácil  de  prever,  o  problema  está  nos

investimentos. Mas no mapa de controle das despesas, digo isto porquê? Porque o

Senhor Presidente quando nós falámos na altura do orçamento diz, “eu agora tenho

aqui muitos outros, mas quando for na estação de contas eles não estão lá, eu ponho

outros porque é preciso abrir rubricas, e na prestação de contas não estão lá”. Pois,

num  mapa  de  controlo  da  despesa,  nós  temos  em  outros  5.000.815.932  €,  são

‘outros’, estou a falar nos mapas que nos são dados, só posso falar por esses. Quer

dizer que 18% da despesa realizada, é “outros”, é a tal falta de transparência que

tantas vezes o Sr. Presidente falava do passado. Eu sei que, às vezes, tinha a ver

com, eu não estou a dizer que há má vontade, não estou a dizer isso, tinha a ver com

um conjunto de situações.  Mas o que é certo para nós analisarmos as contas do

município continuamos com o mesmo problema, há quase 6 milhões de euros que nós

não conseguimos saber o que é, que é “outros” lá no meio de tantas, tantas rúbricas.

Pronto, isto são as primeiras duas notas que já falamos disto várias vezes. Estamos

no final, como o Sr. Presidente diz “quem vier depois que mude”, é também o meu

desafio,  vejo  aqui  hoje  dois  candidatos  já  assumidos  publicamente  à  Câmara

Municipal, o Paulo Seara pelo Partido Socialista, o Miguel Roque pelo meu partido,

pelo PSD, a quem eu saúdo, vejo aqui um protocandidato, o Jorge Almeida, que ainda

não assumido mas dizem os órgãos de comunicação social que vai ser um candidato

também à Câmara, e portanto isto..... peço desculpa, Engenheiro Abrunhosa Simões,

o quarto candidato, estava-me a escapar porque estava Monte Gordo, tenho que me

voltar para cá outra vez, peço desculpa, o Engenheiro Abrunhosa Simões também já

candidato assumido portanto retifico, são três e lanço desafio, já que o meu desafio

lançado ao Dr. Gil  Nadais,  nunca fui  aceite foi de que efetivamente,  nos próximos

orçamentos  e  contas  de gestão,  tenhamos orçamentos mais  realistas e  tenhamos

menos “outros”.  Penso que é fundamental para clarificação de todas as contas da

Câmara. Segunda questão, a questão da dívida do município como o Sr. Presidente já

disse. É importante nós percebermos a evolução da dívida do município porque hoje

estamos em reta final, como já disse provavelmente não vamos analisar mais contas

penso  eu,  e  importa  dizer  o  seguinte,  quando  este  executivo  ou  quando  o  Sr.

Presidente da Câmara assumiu em 2005, final de 2005, ano de 2006 a Câmara, a
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dívida total da Câmara eram 15 milhões 655 mil euros, nessa altura linha disponível1

milhão e 26 mil euros, quer dizer que a dívida líquida da Câmara eram 14 milhões e

600 mil  euros,  era quanto o município de Águeda devia.  Convém dizer que nesta

dívida estavam registados 1,5 milhões de euros de dívida à Simerria, que não foi paga,

já falaremos disso mais para a frente, e portanto a dívida líquida eram cerca de 13

milhões de euros. Já dizemos se estava ou se não estava. Muito bem, e como é que

estamos hoje? Hoje na Câmara de Águeda tem uma dívida de 8 milhões e 132 mil

euros, mas tem disponível hoje, final de 2016, 5 milhões e 471 mil euros portanto no

final  de 2016 o endividamento líquido do nosso Município é de 2 milhões 711 mil

euros, não é a dívida que nós temos, é o endividamento líquido, que a gente deve mas

tem dinheiro no bolso, por isso, tenho dinheiro para pagar uma parte da dívida. Ou

seja, em 11 anos da Câmara liquidou 10 milhões 418 mil euros. Não nos podemos

esquecer  que  a  Câmara,  entretanto,  recebeu  €1.000.000da  venda  da  ADRA,  dos

serviços Municipalizados à ADRA. Não estão aqui contabilizados, mas não importa,

não  tem de  ser,  faz  parte  do  exercício  desta  Câmara,  se  vendeu,  vendeu,  é  um

problema que é dela, os ativos que tinham, estavam. E como é que esta dívida foi

paga? Como é que isto funciona? Se analisarmos a evolução dos impostos diretos, e o

que é que são os impostos diretos? É o IMI, o IMT, a derrama, o Imposto Municipal

sobre Veículos, e outros impostos que em determinado momento haviam e depois

deixam de existir,  que era a contribuição autárquica, a Sisa, enfim, se tivermos em

atenção a evolução destes impostos e partindo do ano de 2005, final de 2005 quando

o Sr. Presidente agarrou a Câmara, até ao final de 2016, 11 anos, em impostos diretos

esta Câmara recebeu a mais, portanto, tendo em atenção que em 2005 os impostos

diretos representavam 6 milhões e 600 mil euros. Para vocês terem uma ideia, em

2016, os impostos diretos representam 8 milhões e 600 mil euros, eles foram subindo,

quer dizer que no somatório dos 11 anos, esta Câmara recebeu em impostos diretos a

mais, do que cobrava em 2005, 12 milhões e 920 mil euros. São números, estão nos

documentos. Quer dizer que só na cobrança de impostos diretos esta Câmara liquidou

os 10 milhões de dívida que liquidou e ainda ficava com 2 milhões e meio a mais, são

contas,  isto  não  tem  nada  que  saber,  é  aritmética.  Quer  dizer,  sobre  a  dívida,

basicamente estamos esclarecidos. A Câmara teve a felicidade de por um conjunto de

situações receber muito mais impostos diretos, pagos por nós todos, obviamente, é
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assim a vida, e portanto em 11 anos com o que nós todos pagamos a mais ela liquidou

os tais 10 milhões e ainda ficou com 2 milhões e meio para fazer investimentos ou o

que seja. Portanto, não há aqui nenhum milagre de gestão, isto são números claros.

Mas estes números são relativos ao final de 2016 e, neste momento, já estamos com

endividamento líquido, no final de 2016, entre dois e meio, temos 2,7 milhões de euros

de endividamento líquido, no final das 2016, e o Sr. Presidente disse recentemente,

porque até aqui uma das suas bandeiras era uma Câmara sem dívida, que até tinha

disponibilidades líquidas, o Senhor disse isto várias vezes. Neste momento não tem

disponibilidades  líquidas,  era  uma das  suas  bandeiras,  neste  momento  temos um

endividamento líquido de 2,7 milhões de euros. O Senhor disse recentemente que

deixaria a Câmara com um endividamento líquido de entre dois e meio, 3 milhões de

euros, em 2016 já atingimos esse patamar. A questão que eu pergunto é, temos o ano

de 2017 pela frente, o senhor ainda hoje mantém a mesma previsão? Vai deixar a

Câmara com um endividamento líquido entre 2 milhões e meio e 3 milhões de euros?

É uma pergunta que eu lhe quero fazer, Senhor Presidente. Mas, estamos a falar de

endividamento e vamos ver as receitas correntes do Orçamento Estado. Há uma parte

que nós recebemos de dinheiros através de impostos diretos que pagamos e depois

há transferências correntes do orçamento Estado. Para que vocês percebam, em 2005

a  Câmara  recebia  de  receitas  correntes  5  milhões  e  966  mil  euros  de  receitas

correntes do Estado. A partir de 2007 a Câmara começa a receber comparticipação do

IRS que até lá não recebia, recebeu de 2007 até 2015, porque 2016 a Câmara já não

recebeu nenhuma participação do IRS porque abdicamos da participação de IRS e em

2015 e 2014 também já abdicamos de uma parte ,mas ainda recebemos 600 mil euros

em cada ano, mas de 2007 a 2015, uma verba que a Câmara não recebia antes e que

passou a receber nessa altura de IRS recebeu 10 milhões de euros. Se aos valores

das transferências correntes do Estado descontarmos o IRS e as verbas recebidas da

educação,  portanto,  a  partir  de  determinada  altura  de  2012,  penso  que  é  2012,

começamos a  receber  verbas porque fomos  ficar  com uma parte  de funcionários,

penso que eram funcionários do Ministério da Educação e agora recentemente ainda

reforçamos. Essa é uma verba que vem nas nossas contas, vamos excluir duas áreas

das transferências do Estado, a educação que é uma coisa que o Estado nos mandou

para cima de nós, que nós quisemo-la, e deu-nos dinheiro para pagar, e o IRS que era
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uma  coisa  que  antes  não  recebíamos.  Quer  dizer  que,  em  termos  correntes  de

receitas correntes excluindo estas duas, a Câmara no período de 2006 a 2016, 11

anos,  recebeu  mais  14  milhões  de  transferências  correntes,  14  milhões  de

transferências correntes, já tínhamos recebido 12 milhões de impostos diretos mais 14

milhões  de  transferências  correntes  a  mais,  a  mais.  Para  terem  uma  ideia  nas

transferências  correntes  em  2005,  nós  recebíamos  5  milhões  966,  em  2017

recebemos  7  milhões  790  mil  euros,  é  normal?  Assim,  podemos  sintetizar  estes

montantes da receita correntes recebidos a mais relativamente a 2005 da seguinte

maneira, impostos diretos, mais 12 milhões e meio de euros, participação de IRS, mais

€10.000.000,  nada  disto  havia,  transferências  correntes  do  Estado,  não  contando

educação, mais €14.600.000. Quer dizer, em 11 anos de transferências, 11 anos, a

Câmara  recebeu  a  mais  do  Estado  em  relação  aquilo  que  recebi  em  2005,

€37.000.000. Atenção que não estamos aqui falar de transferências de capital. Não

tem nada a ver com capital isto, é transferências correntes, portanto se recebemos

€37.000.000,  se liquidamos €10.400.000 de dívida sobraram €26.000.000.  Ouçam,

não está aqui incluído o negócio da ADRA, o negócio dos serviços Municipalizados,

nada  disto  está  aqui  inserido.  Nem  o  negócio  da  ADRA,  nem  os  serviços

Municipalizados, quer dizer, o Senhor bem sabe porque é que entregou os serviços

Municipalizados à ADRA, porque o Senhor poupou muito dinheiro. Aquilo que era o

dinheiro que a Câmara gastava a fazer os investimentos, o Senhor entregou à ADRA,

a  ADRA  se  o  Senhor  bem  se  acorda,  nós  recebíamos  €2.400.000  do  serviço

Municipalizado, os aguedenses pagavam €2.400.000, e hoje pagam a €6.000.000, por

um serviço quase igual, o Senhor não se esqueça disso. Pronto, mas vamos passar

por  cima  disso,  que  isso  é  outra  conta,  é  gestão.  Quer  dizer  em  termos  de

transferências correntes, não tem nada a ver com capital, não tem nada a ver com

dinheiro que o Estado nos manda para o investimento, nós recebemos €37.000.000 a

mais, 10 pagamos dívida, 25 ou 26 é para que o nós quisermos fazer. Este é, aqui

está a grande explicação do milagre das contas e da boa gestão, é que na realidade o

nosso município felizmente recebeu muito mais verbas por um conjunto situações,

pelo IRS pelo IMI,  enfim, por  um conjunto situações que foram acontecendo.  Mas

ainda sobre as contas, sobre isto, eu quero explicar simplesmente isto, o milagre de

pagar  a  dívida  como  Senhor  disse  há  bocado,  não  há  nenhum  milagre,  nem  há
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nenhuma gestão por aí além, é simplesmente isto, pois se recebemos mais, temos

mais capacidade, pagamos, não vejo nada de especial sobre isso. Mas queria sobre

as contas, aliás, basta se vocês quiserem ver, por exemplo, este é o gráfico, eu ponho

aqui para o Sr. Presidente ver, é o gráfico das receitas do IMI 2005/2016, está aqui, Sr.

Presidente, está no gráfico,  ó Senhor Presidente,  está a ver,  eu sei que o Senhor

Presidente, está aqui para não haver mentiras, eu vou lhe mostrar... O Senhor vem

agora  abençoado  de  Roma  e  dou-lhe  os  documentos  todos....  Mas,  Senhor

Presidente, tenho vários, tenho vários, Jorge, ainda sobre as contas está aí, a minha

opinião, mas é importante falar sobre a revisão das contas. Eu gostava só que Senhor

Presidente me confirmasse, se o Revisor deste ano, portanto de 2016, é o mesmo de

2015 e 2014... É o mesmo Revisor, muito bem, e o eu é que diz o ROC, o Revisor de

Contas, no ano de 2016, diz ele: “encontra-se em curso um processo de levantamento

e conciliação do património imobiliário do município, com o intuito da estabelecer uma

correspondência integral entre os registos da autoridade tributária,  as inscrições da

conservatória  do  registo  predial  e  o  inventário  contabilístico.  Desta  forma,  diz  o

Revisor, desta forma, não nos podemos pronunciar e não nos pronunciamos quanto

aos efeitos destas situações nos ativos,  passivos,  fundos próprios e resultados do

período”. Isto é uma reserva, em 2008 o Revisor fazia exatamente da mesma nota.

Quer dizer, basicamente, o que é que o Revisor diz, o cadastro Municipal, o inventário

Municipal, ele não se consegue pronunciar sobre ele, porque não tem provas que ele

esteja correto. Andamos há oito anos para fazer o inventário Municipal e o Revisor não

consegue  certificar  o  inventário  Municipal,  foram  oito  anos,  Senhor  Presidente,  e

espero, volto a dizer agora julgo que já não é possível para quem vier, meus caros aí

está um trabalho para fazerem, deixem-me ver onde é que estão todos.”

------ Francisco Manuel Guedes Vitorino - Presidente Da Assembleia Municipal: ---

------ “Ó Sr. Deputado, vai ter mesmo de terminar, peço-lhe desculpa, mas….” ------------

------ Hilário Manuel Ferreira dos Santos - PDS: ------------------------------------------------

------ “Certo, já acabo.” ------------------------------------------------------------------------------------

------ Francisco Manuel Guedes Vitorino - Presidente Da Assembleia Municipal: ---
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------ “O Senhor está a fazer orelhas moucas do que eu lhe disse.” --------------------------

------ Hilário Manuel Ferreira dos Santos - PDS: ------------------------------------------------

------ “Já acabo Sr. Presidente. Da revisão de contas, da certificação legal de contas

depreende-se igualmente que a verba retirada ao passivo  de 1  milhão e meio de

euros, o negócio da  SimRia, é um valor que poderá vir  a ser exigido. Isto é muito

importante, Senhor Presidente, que nós todos saibamos isto. Aquele 1 milhão e meio

de euros que eu disse que não tinha sido pago, e não foi, e esperemos que nunca

seja, não faz parte do endividamento do município, não faz parte dos Rácios, mas o

que é que diz Revisor Oficial de Contas, “conforme referido na nota 8228 do anexo em

2008, o município reconheceu em resultados transitados o valor do passivo de cerca

de €1.500.000 do passivo da SimRia, nos termos do acordo transacional, estabelecido

entre as partes, a liquidação daquela importância ocorreria na medida da destruição

dos  dividendos  recebidos  da  SimRia,  sendo  que  o  histórico  desta  entidade  não

conjeturava  provável  a  existência  de  um  fluxo  futuro  de  recursos  que  incorpora

benefícios  económicos  para  liquidar  obrigação,  e  mesmo que  exista  um  fluxo  de

recursos não é possível determinar com fiabilidade a quantidade da obrigação integral

a  ser  liquidada.  Não verificando os  requisitos  para  reconhecimento  como passivo,

aquela quantia foi relevada na conta de resultados transitados, sendo considerada um

passivo contingente. De referir que conforme disposto no número três, a Sociedade

Águas do Centro Social. O que é que sucede à outra, o que é que está aqui em causa,

está aqui em causa isto, nós devíamos um milhão e meio de euros à SimRia, fizemos

um  acordo  tipo  “totonegócio”.  Nós  somos  sócios  da  SimRia,  temos  de  receber

dividendos da SimRia e esses dividendos seriam para fazer encontro de contas com o

milhão e  meio  de euros.  O que  é  que diz  o  Revisor,  atenção não  se espera,  os

dividendos que SimRia distribuem, de forma nenhuma, cobrem estes valores, quer

dizer que no futuro este um milhão e meio de euros não está contabilizado na dívida

do município mas poderá vir ser exigido, é, se não é, é o que está escrito pelo Revisor.

Os  senhores  depois  contestam,  é  o  que  está  escrito.  E  para  acabar  Senhor

Presidente….” -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Francisco Manuel Guedes Vitorino - Presidente Da Assembleia Municipal: ---
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------ “Vai ter mesmo que terminar, peço-lhe desculpa, vai ter oportunidade de fazer

mais intervenções. Não pode é tomar o tempo todo, de toda agente, tenha paciência, o

Sr. tem 15 minutos para falar já vai em 23, repare, não pode dizer que eu não estou a

ser simpático consigo. Agora o que tem é mesmo de me ouvir, não pode ignorar aquilo

que eu lhe estou a dizer. Eu chamei-lhe a atenção e o Sr. continua como se nada

fosse, não pode fazer isso, peço-lhe imensa desculpa, mas não pode fazer isso, e o

Sr. sabe que não pode, portanto aquilo que eu lhe sugiro é, conclui  a sua ideia e

depois em futuras intervenções, porque o Sr. vai pedir a palavra mais vezes, continua

a fazer essa análise”. --------------------------------------------------------------------------------------

------ Hilário Manuel Ferreira dos Santos - PDS: ------------------------------------------------

------  “Senhor  Presidente  ,interrompo  minha  intervenção,  vou-me  sentar  e  depois

continuarei. Mas repare, eu estou aqui a citar, estou aqui a dar números, um relatório

de contas, em sítio nenhum se discute em 15 minutos, mas ok, eu sento-me, eu sento-

me.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Francisco Manuel Guedes Vitorino - Presidente Da Assembleia Municipal: ---

------ “Mas o Senhor não é o único que quer dar números, também há outras pessoas

que querem intervir, peço-lhe imensa desculpa, não, o Senhor não pode, o Senhor não

pode é tomar a palavra por toda a gente, quer dizer, não pode demorar o tempo todo,

tenha paciência,  tem de preparar as suas intervenções dentro do tempo que tem,

desculpe.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Deputado Manuel Farias: -------------------------------------------------------------------------

------ Eu julgo que o nosso colega de Assembleia Hilário Santos padece do síndrome

“SCC”, tem uma presença forte, está cá, mas não tem utilidade, “SCC” é o Centro de

Canoagem.  Penso  que  há aqui  alguma analogia,  mas  eu  vim somente  aqui  para

contar, falar em números, falar sobre as contas. Naturalmente, começarei por dizer

que as contas da Câmara Municipal não são como uma carteira de um avarento, como

aqui nos tentaram mostrar. Há dinheiro que entra, que entra, que entra, que entra, e no

final há de lá  aparecer dentro daquela carteira o saldo.  Se não aparecer,  foi  para

algures.  Vale  a  pena  enumerar,  eu  vou-me dispensar  de  o  fazer  agora,  ao  longo
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destes 11 anos,  a obra e  investimento feito.  Penso que percorremos um pouco o

percurso  de  saída  de  um  deserto  para  entrada  num  oásis  de  desenvolvimento

sustentável.  Não  foi  fácil,  todos  nós  acompanhamos,  todos  nós  temos  as  nossas

participações,  fizemos  debate  de  ideias,  de  contestação  às  vezes  motivados  por

paixões partidárias, mas penso que todos nós no final assinaremos por baixo que foi

um percurso, este percurso de 11 anos é uma mais valia para o nosso concelho que

não tem paralelo com qualquer outro período de 11 anos na vida deste município.

Como é  que  isto  funciona?  Muito  disto  funciona  por  transferências,  que  não  são

apenas dádivas generosas, acontecem porque existem obras que se candidataram,

programas  que  se desenvolveram,  contratos  que  se realizaram.  Desta  forma vem

muitas das transferências, particularmente as transferências de capital. No início deste

ciclo de 11 anos, o primeiro período de quatro, todos nós nos lembramos que foram

período de lançamento de projetos. Estávamos no início, estávamos numa fase já de

desenvolvimento e de lançamento de um quadro comunitário de apoio. As opções da

Câmara não puderam deixar de fazer projetos e apresentar candidaturas e o travão às

obras foi devido essencialmente ao saneamento financeiro. Criar condições para que a

Câmara  pudesse  endividar-se,  porque  muitas  das  obras  fazem-se  exatamente

antecedendo a obra à vinda dos fluxos financeiros e a Câmara não tinha condições

para se endividar,  portanto  o  primeiro  ciclo  de  quatro  anos foi  essencialmente  de

projetos, de candidaturas, para depois no segundo, dentro do quadro comunitário de

apoio  que  já  estava  em  ciclo  de  rotina,  apresentar  candidaturas  com  obras  que

trouxeram evidentes retornos, umas alavancaram outras, investimentos alavancaram

outros investimentos. Neste momento, este ano de 2016 é um ano ingrato, é um ano

que até nem se presta a grandes e eleitoralismos se se pretendesse fazer  esses

eleitoralismos com base em fundos comunitários, porque é um ano de transição, as

medidas  ainda  não  estão,  muitas  delas  estão  desenhadas,  mas  ainda  não  estão

operacionalizadas,  ainda  não  estão  regulamentadas,  tem  vindo  às  pinguinhas.

Entretanto,  que  diferença  para  os  primeiros  anos  deste  ciclo  de  11  anos.  Essa

diferença é  que Câmara teve capacidade e tem capacidade para desencadear  as

obras, fazê-las e depois hão de vir as comparticipações que hão de entrar na Câmara

em mandatos seguintes, seguramente dentro dos próximos 2 anos. Eu não me quero

alongar muito mais, mas gostaria de identificar um conjunto, nestas contas de 2016,
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um conjunto relevante de investimentos realizados,  que alguns deles terão retorno

significativo  nos  próximos  anos.  Os  €2.000.000  investidos  em  novos  terrenos  no

Parque Empresarial do Casarão terão um retorno significativo. Não apenas de fundos

comunitários, mas no futuro com a alienação de lotes. Não deveremos esquecer que

os €3000.000 que no ano de 2016 foram devolvidos aos cidadãos sob a forma de

impostos  é  um  investimento  na  comunidade,  é  um  investimento  poderoso  nos

cidadãos,  nas  famílias  e  na  sustentabilidade  que  há  pouco,  como  referi,  do

crescimento  e  desenvolvimento  que  hoje,  que  inclusivamente  hoje  vivemos  em

Águeda. Teremos retorno, teremos retorno sob a forma da nossa qualidade de vida,

teremos  retorno  sobre  melhor  formação,  sobre  as  iniciativas  individuais,  sobre  o

desafogo financeiro que por esta via a Câmara conseguiu transmitir às famílias e aos

cidadãos. O canal do rio que representa um pouco mais de 1 milhão de euros é uma

obra comparticipável e, no ciclo de 1, 2 anos, teremos uma boa parte deste retorno

associada ao Parque da Cidade. A Ponte de Óis é uma obra candidatável a fundos

comunitários assim que estejam desenhados, são cerca de €700.000, uma boa parte

terá  entrada  para  servir  de  alavanca  para  outras  obras.  O  elevador  ao  lado  da

biblioteca está exatamente na mesma situação. Mais significativo ainda, a linha de alta

tensão para o Parque Empresarial do Casarão envolve €1.150.000, uma boa parte,

teremos seguramente na ordem dos 70% ou eventualmente mais, teremos retorno de

fundos comunitários Europeus e, não esquecer, por fim, que o aumento que de 2000

sistematicamente  todos  os  anos,  e  voltou  a  acontecer  no  compartimento  de

2015/2016, o aumento das transferências para as Freguesias, não tem paralelo nos

concelhos  limítrofes,  que  nos  rodeiam,  nos  concelhos  da  Região  de  Aveiro.  Com

frequência, temos ouvido aqui a oposição referir que a Câmara se tem concentrado na

cidade e que esquece as Freguesias. Pois se esta Câmara esquece as Freguesias,

poderemos dizer que, provavelmente, as outras Câmaras aqui à volta, Aveiro, Ílhavo,

Oliveira do Bairro, Albergaria, poderemos dizer que então essas consideram que as

Freguesias  não  existem,  porque,  de  modo  nenhum,  não  é  em  termos  absolutos

mesmo em termos relativos, o município de Águeda não é comparável com o que

acontece nestas transferências para as Freguesias, nos municípios limítrofes que nos

circundam. No final quase podíamos dizer então, somando estas parcelas todas, a

Câmara  em  2016  teria  superavit..  sim,  teria.  Se  considerarmos  não  apenas  a
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Tesouraria limite entre 1 de janeiro e 31 de dezembro,  o potencial  do retorno dos

investimentos e das obras realizadas, deixaria a Câmara com superavit. Disse.” ---------

------ Hilário Manuel Ferreira dos Santos - PDS: ------------------------------------------------

------ “Muito obrigado, Sr. Presidente. Respondendo rapidamente, só uma nota, duas

notas ao Engenheiro Farias. O que eu falei há bocado foi transferências correntes, não

foi de transferências de capital, são coisas diferentes, como o Senhor abordou e muito

bem. Em relação às Freguesias,  o Senhor engana-se numa coisa.  É verdade que

efetivamente a Câmara Municipal da Águeda é aquela que faz maiores transferências

para as Freguesias, é verdade que sim, mas as outras Câmaras fazem obras nas

Freguesias  e  as  nossas  não  fazem,  entregam  em  protocolos  para  as  Freguesias

fazerem as obras todas, nos seus protocolos, essa é a grande diferença que existe,

aliás,  veja-se  o  parque  de  máquinas  da  Câmara  de  Águeda  que  é  praticamente

inexistente,  enquanto  que  as  outras  têm parque  de  máquinas.  Há  Freguesias  em

Águeda que têm um parque de máquinas quase igual ao da Câmara de Águeda, mas

isso é outra discussão, é falarmos de coisas a sério e não andarmos aqui com teorias

de sustentabilidade que depois  não têm nenhuma sustentação.  Eu ia  na parte  da

Revisão de Contas e vou à segunda parte da Revisão de Contas. Quando o Senhor

fala do superavit,  aproveito até esse facto. Da revisão de contas, da prestação de

contas,  como vocês sabem a Câmara apresentou  o  resultado  líquido  negativo  de

€2.700.000, mas, da mesma certificação de contas, dito pelo Revisor, ressaltam os

movimentos em resultados transitados num valor aproximado de €2.200.000 relativos

a correções, relativas a exercícios anteriores que, se estas correções fossem feitas

neste exercício, na demonstração de resultados passava o resultados da Câmara, de

um resultado negativo de 2.700.000€ para €4.900.000. É o que está aqui em causa,

são resultados transitados negativos, segundo diz o Revisor, de anos anteriores, não

sei se foi  2015, não sei,  que tem a ver com correções de terrenos na compra do

Parque do Casarão, cerca de 1 milhão de euros, regularizações, adiantamentos da

SAKTHI  €348.000.  Ó Senhor Presidente,  está nas contas,  o Senhor  depois  podes

explicar,  o  Senhor  ou  o  Sr.  Vereador  que  está  ao  lado,  pode  explicar  isto

perfeitamente, eu fico à espera, se isto está mal, por isso é que eu fiz a pergunta. O

Revisor é o mesmo? É o que está nas contas, e o Senhor está aqui a tentar dizer que
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o Revisor estará errado,  pronto,  muito bem, quero que isto fique registado em ata

porque  é  importante,  Sr.  Presidente.  Regularização  dos  movimentos  da  AdRA,

quatrocentos mil euros, regularização com custos de energia 449.000€, menos 21, dá

425.000€. Quer dizer, a Câmara no ano de 2016, faz uma regularização de resultados,

além  de  já  levar  2.700.000  de  resultados  líquidos  negativos,  vai  buscar  mais

€2.200.000 de resultados negativos, para resultados transitados, mas que se fosse

numa empresa tinha que o afetar às contas do ano e portando se os afetasse às

contas de 2016, o ano de 2016 não dava um valor negativo de 2.700.000, mas dava

de €4.900.000, cerca de 5 milhões de euros, é o que diz o Revisor de contas, isto é

muito fácil de ver. Pegam na redução das disponibilidades líquidas e nós passamos

duma disponibilidade líquida de cerca de 3 milhões de euros positivos o ano passado

para 2.700.000 negativos este ano, portanto estes 5 milhões de euros cada a Câmara

aqui  perdeu  neste  exercício  têm  a  ver  com  sua  gestão  e  estão  refletidos  nas

disponibilidades da Câmara.  Virem-me aqui  falar  no que é que vamos receber  no

futuro,  isso  tem  pouco,  isso  é  outra  questão.  Eu  há  bocado  disse,  também  nós,

também o Senhor Presidente vendeu os SMAS à AdRA, eu não estou aqui a pôr este

milhão de euros, que recebemos, não estou a pôr aqui o que nós poupamos por dar,

não estou, faz parte da gestão, faz parte do exercício, nós o que estamos aqui hoje a

analisar são duas coisas, inventário e prestação de contas, não estamos aqui a falar

de mais nada, é isto. Concluindo a minha intervenção, digo o seguinte, primeiro, em 11

anos a Câmara recebeu a mais do que recebia no ano de 2015, 37.000.000€, nestes

11 anos a Câmara reduziu a dívida em 10.000.000€, a Câmara no ano de 2016 tem de

resultados líquidos negativos, entre transitados líquidos, quase 5.000.000€, é isto que

está aqui, e quando estamos a falar de resultados transitados que o Sr. Presidente

está ali a dizer que não sabe, que confiança é que nós temos nas nossas contas para

num ano, aplicam-nos ali mais 2.200.000€ de resultados transitados negativos, e eu

pergunto, se o Revisor Oficial é o mesmo, em que é que ficamos? No próximo ano de

2017  vão  aparecer  quantos?  Está  aqui  nas  contas,  está  no  relatório  do  Revisor,

venham-me contestar. Muito obrigado.”   -------------------------------------------------------------

------ António Manuel Fernandes Martins - CDS -------------------------------------------------
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------ “Sr. Presidente, Sras. Secretárias, Sr. Presidente de Câmara, Srs. Vereadores,

colegas, público, comunicação social. Depois da exaustiva apresentação que aqui foi

feita pelo Engenheiro Hilário, eu acho que não vou massacrar mais as pessoas, aliás,

depois da ajuda prosaica do Engenheiro Farias, quase que não falou em números mas

também lhe fica bem, convém defender também em termos de vocabulário a Câmara

Municipal, e bem, porque naquilo em que tem que defender, deve defender. Mas eu

tenho  aqui  algumas  questões,  duas,  três,  telegráficas,  rápidas,  para  colocar.

Obviamente que estamos a falar de um orçamento que é um orçamento com um certo

inchaço, um orçamento de 53.000.000€, a gente prevê aqui que, obviamente estaria à

espera de alguma incorporação aqui de fundos que não vieram, porque se juntarmos à

execução das receitas que foi de 62%, diz-nos os documentos, se lhes juntarmos os

tais  14.000.000€,  andaremos aproximadamente nos tais cinquenta e tal  e portanto

parte-se do pressuposto que quando o orçamento foi feito, foi feito com uma projeção

de um determinado tipo de obras,  com algum critério  ou com alguma intenção de

exequibilidade  ou  não,  mas  foi  provavelmente  esse  o  critério  que  depois  resultou

precisamente  nesta  discrepância  toda,  quando  vimos  encontrar  53.000.000

orçamentados, em receita 33 e meio recolhidos, e de uma despesa 53,8, 33 recolhidos

o que digamos que… O Sr. Presidente vai-me dar três minutos, e só três minutos, para

eu dizer duas coisas, vou-me referir à última Assembleia Municipal extraordinária que

foi  em 25 de abril,  vou-me referir  a  quem interviu  na Assembleia,  entre  os  vários

intervenientes, nomeadamente o Sr. Engenheiro Francisco Simões, foram respeitados

e foram aplaudidos conforme cabe a quem democraticamente assiste e integra uma

Assembleia de abril, eu não sou defensor, nem tenho que o ser, nem me dou dores de

parto do Dr. Paulo Matos, mas quando o Dr. Paulo Matos estava a intervir, uma certa

quantidade de personalidades ligadas ao Partido Comunista que estava nas galerias

teve a pouca vergonha e o desplante democrático de intervir durante a intervenção do

Sr. Paulo Matos, virar as costas e descer as escadas, nós não temos memória curta, e

eu sou democrata, o Partido Comunista não tem o direito de se arrogar de serem os

únicos democratas deste país, porque todos nós conhecemos o Gulag. Sr. Presidente,

peço imensa desculpa mas isto tinha que ser dito, porque estes senhores, se querem

ser democratas, têm que respeitar os outros como eu respeito e como genericamente

toda a gente respeita, e portanto quando ouço este Sr. intervir, precisamente quando
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eu estou a intervir, Sr. Presidente, peço desculpa, não me posso calar e tenho que

referir que este Sr. era um dos que lá estava e um dos que fez efetivamente o triste

espetáculo que eu estou a acabar de referir, e tenho o dito e fico-me por aqui... Acabei

por  aqui....  Portanto  dizia  eu,  Sr.  Presidente,  para  aligeirar  esta  situação,  que

efetivamente o orçamento que hoje aqui estamos a discutir é um orçamento que tem

dois aspetos,  o orçamento  ...  tem obviamente a realidade da sua execução,  e  na

realidade a execução é o que cá está, e eu diria também que tinha aqui algumas

dúvidas que gostaria de colocar ao Sr. Presidente, nomeadamente, quando falamos de

dívidas de curto e médio prazo, quando me aparece um montante de 8.000.000 e tal

de euros,  e há uma referência a um montante de cerca de 1.200.000 que será o

montante  correspondente  à  Lidl,  eu  fiquei  com  a  ideia,  quando  o  Lidl  recusou  o

negócio, que teria ficado acordado que a Câmara iria adquiri ao Lidl os terrenos e que

quando vendesse esses terrenos, o Lidl seria ressarcido desse valor, o que quer dizer

que à partida este valor  aqui estaria incorreto,  estamos de acordo,  ok.  Depois iria

também Sr. Presidente, um reforço que eu gostava de fazer, que sempre fizemos e

gostava  de o  voltar  a  fazer,  é  que quando  analisamos  os  impostos  indiretos,  nós

verificamos  que por  exemplo  quando aprovamos o  orçamento  de 2011,  em 2010,

Câmara teve uma receita de 8.082.000€, exatamente dos impostos diretos, em 2015

subiu para 8.400.000 e em 2016 para 8.600.000, isto quer dizer o quê, isto quer dizer

que mesmo abdicando a Câmara a favor dos Munícipes de um valor de 5%, ou dos

valores de meio por cento como tinha acontecido na altura, quando abdicou em 2011 e

ficou com meio isto quer dizer que o Sr. ainda recebeu mais meio milhão, ou seja,

quando nós fizemos beneficio social, a Câmara conforme sempre vínhamos tentando,

continuou a aumentar as receitas ao nível de impostos, não tem nada de mau, ainda

bem que assim foi, mas isto só para contrariar algum discurso que normalmente se diz

que  a  Câmara  dá,  a  Câmara  dá,  a  Câmara  dá,  a  Câmara  não  dá  nada,  são  os

munícipes  através  dos  seus  impostos  que  dão  à  Câmara,  e  a  Câmara  abdica,

obviamente,  de  uma  parte  que  entende  que  os  Munícipes  não  devem  ser

sobrecarregados, que pelo aspeto consensualmente todos entendemos que é sim e

está muito correto. Eu diria só para acabar, Sr. Presidente, que relativamente às várias

questões que aqui foram postas, eu não tenho neste momento presente, não creio que

seja  irresponsabilidade,  mas  não  tenho  grande  preocupação  sobre  isso,  eu  tenho
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alguma preocupação na forma como quando o Sr. daqui a alguns meses, quando sair

do  seu  exercício  como  Presidente  da  Câmara,  deixar  efetivamente  a  situação

económico-financeira  da  Câmara  Municipal.  Eu  aí  gostaria  de  ver  ao  valores

ligeiramente melhorados porque nós temos que entender que o Sr. tem um Centro de

Artes ainda para pagar, o Sr. tem máquinas para a frente, e máquinas… o Centro de

Artes está lá  para pagar,  tem compras que está a fazer no PEC para pagar,  tem

estradas em alcatroamento e portanto temos obviamente aqui uma projeção de um

número de despesas significativas, vai ter que ser pago e portanto, só para finalizar,

diria que vou estar atento e vou estar preocupado com a situação que efetivamente o

Sr. irá deixar, não sei qual vai ser a sua estratégia, penso que não será estratégia de

irresponsabilidade e espero bem que não seja para deixar uma Câmara governável

para quem se lhe quiser ou quem lhe puder seguir os passos na gestão da Câmara.

Se bem que também, Sr. Presidente da Câmara, durante estes anos que passaram

nós aprendemos de alguma forma que alguns critérios de gestão surtem efeito, e se

atentarmos no primeiro ano da sua gestão, nós concluímos que de facto há formas de

gerir  uma autarquia em determinados períodos da sua vida por forma a recuperar

défices que por vezes são desequilibrados, portanto em outubro Sr. Presidente nós

estaremos cá então para aprofundar  um bocado mais os números,  provavelmente

para falar um bocado mais sobre eles, porque agora, a 5 meses, acho um bocado

prematuro  estarmos  a  descascar  aqui  o  orçamento  da  forma  que  gostaríamos

eventualmente de o fazer. Muito obrigado.” ----------------------------------------------------------

------ Gil Nadais Resende Fonseca - Presidente da Câmara: --------------------------------

------ “Muito obrigado Sr. Presidente, quem ouve aqui o Sr. Eng.º Hilário Santos falar,

parece que houve uma chuva de euros dentro das estremas do concelho, e que não

caiu nenhum para os concelhos vizinhos, foi só em Águeda, milhões e milhões, até

assusta com quantos milhões caíram por aí e na realidade não fizemos nada, ok? Ao

longo destes 11 anos,  foi  dinheiro para ai  a rodos,  tantos milhões que eu até me

assusto, mas pronto, foi o que transmitiu, foi a ideia que me transmitiu, ó Sr. Eng.º, já

agora se me permite deixe-me continuar, deixe-me continuar se faz favor, o Sr. falou

de transparência, ó Sr. Eng.º, o Sr. é capaz de me dizer quanto é que em 2005 era

transferido para as Juntas de Freguesia, alguém nesta sala é capaz de me dizer? Não,
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não, não, digam lá se são capazes. Nenhum é capaz de dizer, ok? Nem ninguém é

capaz de dizer, agora são capazes de dizer quanto vai para as freguesias, e somos

todos, ó Sr. Eng.º, o Sr. quando vem, quando recebeu os documentos, podia-nos ter

pedido todos os documentos, eu sei que o Sr. referiu que eram só os documentos que

lhe tinham chegada à mão, mas ninguém o impediu de pedir todos os documentos, ou

até de ir à internet, porque está lá a analítica toda do concelho, é que foi gasto o

dinheiro todo, ok… eu posso, eu posso, eu não tenho aqui mas posso, o Sr. gosta de

Smart Cities,  um dia destes haverá de compreender o conceito e de lá chegar, eu

tenho  confiança  nisso,  confio  no futuro,  ok? Eu confio  no futuro,  sobre  aquilo,  as

indicações que eu tenho do serviço que tenho que confiar, é que estão lá, ok? Eu não

fui, não posso dizer... Posso? Posso? Desculpe lá, posso? Não foi ninguém da minha

equipa que colocou lá e que neste momento vai buscar isso, na terça-feira eu terei o

cuidado de pedir aos serviços que lhe enviem o link onde é que estão essas contas,

ok? Os meus serviços dizem que está lá,  estão lá,  dizem-me que estão dos anos

anteriores e não posso,  não ando a fiscalizar  tudo e dos anos anteriores também

estão, é que estão lá todas para poderem ver, ok? Se não estiver eu peço desculpa, e

vai irá passar a estar... eu penso que alguns anos estão, mas pronto, não vale a penas

estarmos a discutir  isto,  não vamos chegar  a  lado nenhum. Sobre os  orçamentos

empolados, eu durante bastantes anos tinha uns orçamentos como o deste ano, que

estava empolado, e estranhava porque é que nós, do nosso ano, eram empolados e

de outras Câmara não eram, até que descobri e os Srs. também sabem muito bem

como é que se faz, chega-se ao final do ano e faz-se o acerto, ok, e faz-se o acerto, é

aquilo que se tem feito e as execuções saltam para valores astronómicos, não é?

Portanto não é, é um pequeno nada, um atozinho aqui na Assembleia e temos esta

situação resolvida. Agora, sobre a dívida e a situação financeira aqui do Município.

Sinceramente,  a ideia que eu tenho da dívida do Município,  quando entramos era

18.000.000€ e que bate  com os números que saíram no jornal  mais  os  cerca de

2.000.000 de dívida do SMAS,  mas isso também podemos ir  à  procura Sr.  Eng.º,

posso procurar  isso tudo mas a  ideia  que eu tenho,  os  números que eu tenho e

somando àqueles que saíram no jornal, que eu até dou como corretos, mais o dos

SMAS que não está lá, são 18.000.000€, ok? A dívida que temos neste momento fora

lá os 8.000.000, que aparecem como dívida, como já foi aqui dito tem lá 1.000.000€ do
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LIDL que nós ainda não vendemos o terreno, quer dizer o terreno já está vendido, tem

um contrato de promessa de Compra e Venda, mas estamos a aguardar a elaboração

do plano de pormenor para fazermos a escritura definitiva e ficar o negócio feito, é

aquilo que procuramos que irá ser resolvido durante este ano, antes de setembro. E

outro que é sempre motivo de grandes discussões nestas alturas tem a ver com o

milhão e tal das contas da SimRia, vamos esclarecer o que é que está neste milhão,

neste milhão e tal de euros de uma dívida que o Município de Águeda tem, como

todos os outros Município que são sócio da SimRia têm, e que eu estou convencido

que nunca será pago, ok? Mas isto sou eu que penso, porquê? Quando foi feito o

contrato e não vou aqui discutir se foi feito bem ou mal, foi feito o contrato de adesão

do Município à SimRia, o Município comprometeu-se a entregar determinado volume

de caudais de saneamento e tinha de pagar pelo tratamento disso, quando chegou o

momento de entregar esses caudais ficava muito longe e então essa diferença, como

a SimRia tinha a sua receita garantida, isso foi acumulando até que chegou a uma

altura, e não foi no mandato anterior, já foi comigo, ok, já foi neste mandato, portanto

nos 18.000.000 não estava este milhão também da SimRia, ok? Houve uma altura que

se parou e disse a partir de agora só se paga caudais reais, e não se sabia o que é

que se havia de fazer aquele milhão e ficou de dívida que ia ser amortizada com os

dividendos, só que os dividendos não chegam para amortizar e isto, obviamente o

conjunto dos Municípios vai ter de carecer de nova negociação do Governo, não é

com o Governo, é com as Águas de Portugal para ser resolvido, portanto esta é a

questão da dívida. Ora, aqui já temos 2.000.000, ok? Mas mais do que isso, a Câmara

o ano passado comprou 2.300.000€ de terrenos no Casarão, terrenos que irão ser

infraestruturados e vendidos, porque nós estamos a apostar na continuidade daquele

parque, eu sei que este tipo de gestão de investir  para capitais próprios não era o

modelo de gestão do PSD, o PSD contraía dívida, ia ao banco contraía dívida e depois

fazia as coisas. Aquilo que nós fizemos foi utilizar o dinheiro que fomos amealhando

ao longo dos anos para poder fazer alguns investimentos e é por isso que pudemos

fazer o investimento nos terrenos do Parque do Casarão, e é por isso que pudemos

fazer e estamos a fazer o Centro de Artes com fundos próprios, são, como foi dito pelo

Sr. Eng.º aqui são 4 milhões e meio de euros, e é por isso que temos um conjunto

vasto  de alcatroamentos de estradas e isto,  meus senhores,  leva dinheiro.  Agora,
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situação financeira da Câmara, ok? Quando entramos em 2005, a Câmara pagava a

dois anos, ok? E não tinha capacidade de endividamento, não tinha capacidade de

endividamento,  ok?...  Esgotei  a  capacidade  de  endividamento,  ok,  esgotamos,

esgotamos...  desculpe,  não  tenho  problema nenhum,  esgotamos a  capacidade  de

endividamento para tentar responder, porque andamos a gerir durante muito tempo os

empreiteiros que não recebiam, ok? E que tivemos problemas e eu dei a cara em

muitos fornecedores da Câmara por causa das dívidas que lá estavam, ok? Neste

momento, a Câmara paga a 60 dias, à volta disso, 30 dias, sei lá, 30 e tal dias, não

sei, sinceramente não sei, ok? Paga a todos e tem disponibilidades financeiras, a 31

de dezembro tinha em aplicações financeiras no banco mais de 5.000.000€, ok? É

esta a situação, eh pá, agora se tem mais umas contas para ali, mais para aqui, eu

peço desculpa, eu não sou de contabilidade, eu sei que ou temos dinheiro ou não

temos  dinheiro,  eu  sei  que  os  empréstimos  de  médio  e  longo  prazo  eram  de

8.000.000, neste momento são 3.000.000 e qualquer coisa, ok? Isto eu sei, eu sei que

a Câmara tem uma situação equilibrada e que tem disponibilidades para fazer, para

responder aos seus encargos. No meio disto tudo, até parece que não se fez nada,

não  é?  Mas  fez-se,  fizeram-se  muitas  escolas,  apoiou-se  as  IPSSs,  transferimos

verbas para as juntas de freguesias, e vamos fazendo algumas coisas, e temos uma

situação  equilibrada  e  vamos  ter,  Sr.  António  Martins,  quero  que  até  ao  final  do

mandato a situação esteja equilibrada, mas, Sr. Engenheiro, aquilo que eu gostava

que o Sr. viesse aqui hoje também lançar um desafio aos próximos, é dizer assim,

porque eu também vou ser, também sou cidadão e vou continuar a estar cá, que não

haja  impostos,  que  os  candidatos  se  comprometam  a  não  subir  os  impostos  no

próximo mandato, isto é que eu gostava de ver o desafio que fizessem, de gerir bem,

os Srs. têm de gerir melhor, continuar com os impostos mais baixos do país, fazer obra

e continuar a desenvolver o concelho, é isto que eu quero que o Sr. diga aqui, venha

desafiá-los porque é isso que os cidadãos de Águeda querem, querem pagar o IMI

mais baixo  do país,  querem ter  o IRS devolvido,  porque isso eles sentem na sua

carteira diretamente, ok? E, por isso, eu como cidadão também gostaria de ver os

compromissos dos candidatos relativamente a isso, ok? Porque isso mexe com a vida

de todos, porque o dinheiro todo que o Sr. referiu aqui que caiu na Câmara de Águeda,

no Município,  teria  caído muito mais  se o IRS,  os 5% que a Câmara tem direito,
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tivesse  vindo  para  os  cofres,  era  mais  1.200.000  ou  mais  1.600.000,  se  não

tivéssemos descido o IMI, eram mais 2.000.000 por ano, cuidado isto é muito dinheiro

mas  é  dinheiro  que  nós  deixamos  ficar  nas  pessoas,  porque  entendemos  que  a

Câmara devia ser gerida de uma forma adequada. Agora os Srs. vão-me desculpar, a

Câmara criou reservas que pode utilizar, não tem, tem de prever, tem de deixar, tem

de esperar que quem gere a seguir, o próximo ciclo, tem de ser responsável e ter uma

gestão responsável também, ok? Não precisa de contar com almofadas financeiras,

basta não contar com buracos, e isso podem estar certos, ok. Não têm buracos... nas

estradas é outra conversa, vamos tentar tapar o máximo, ok? Mas financeiros não, ok,

e é tão simples como isto,  nós estamos a devolver  o dinheiro aos munícipes e é

verdade estamos a investir no futuro, ok, como já foi aqui dito pelo Farias também,

temos  alguns  fundos  para  receber,  só  da  linha  de  alta  tensão,  a  linha  custou

1.500.000, são 85% que virão para o município, está paga, ok, o canal está pago, a

ponte de Óis do ribeiro está paga, vão ter fundos, estou convencido que sim, ok, ainda

não entraram, portanto, meus senhores, em termos de receitas, despesas, estamos à

vontade...  Tenho  aqui  a  confirmação  que  está  na  net  a  analítica,  ok?  Sobre  o

património, eu posso-lhe dizer que o património adquirido por esta Câmara está tudo

correto, não tivemos tempo foi de fazer a limpeza toda para trás, não fizemos, porque,

já agora então,  porque quando as certidões eram de graça não foi  feito,  agora as

certidões custam um valor bastante, há aqui gente que sabe melhor do que eu, mas é

um valor bastante razoável, bastante elevado para registar os prédios todos mas tem

de ser feito e vamos fazê-lo, paulatinamente, acho que registamos, temos as escolas

quase todas registadas, já as registamos todas, só falta os terrenos, mas os novos

não,  está  tudo  registado,  está  tudo  certo.  Só  para  terminar,  falou  do  parque  de

máquinas, não uma medida que advoguemos termos máquinas, fica mais económico

à Câmara alugar a prestação de serviços do que ter máquinas, eu fiz as contas e

como tal se as contas eram prejudiciais para o Município eu não tomava essa decisão.

Eu acho que a Câmara deve ter um parque de máquinas mínimo para atuarem num

emergência,  todo  o  resto  contrata  fora,  estamos  numa  terra  que  temos  muitos

serviços, muitos prestadores de serviços que podem prestar esses serviços, é a minha

filosofia, ok? Podem entender ao contrário, depois poderemos fazer as compras, eu

tenho-as  feitas,  ok?  Sobre  os  custos  de  energia  nós  efetivamente  tem  aí  um
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apontamento porque nós analisamos as contas da energia, as faturas da energia uma

a uma, tivemos muitos problemas e contestamos, e poucas Câmaras do país fazem

isso, analisamos isso tudo, protestamos e por isso é que houve essa conversa, essa

ressalva. Por isso ainda vamos ter outra continuação. Muito obrigado, Sr. Presidente.”-

------ Manuel Augusto de Almeida Farias - PS: ---------------------------------------------------

------ “Estou  em  condições  de  declarar  Segadães  uma  Smart  Village,  foi  sem

dificuldade que acedi ao site da Câmara, entrei na prestação de contas, e encontrei

aqui  com o detalhe,  penso que será o necessário,  a discriminação das contas de

outros, rúbrica 4, outras funções, 3.350.000€ e mais uns trocos, é muito massa. Está

dividido em vários capítulos, 4.1 operações de dívida autárquica, está discriminado

juros de financiamento obtidos 26.524€, transferências entre administrações, tem as

juntas de freguesia,  indica-se que Aguada de Cima recebeu €111.308,  a União de

Freguesias de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga, 112.573€, prestação de contas,

tem estão todos discriminados, depois aparece outras transferências, transferências

para ...  nada de tirar fotografias para depois pôr no  facebook,  mensagens que não

estão cá. Isto é o detalhe, é o desdobramento das contas. Depois dentro desta rúbrica,

e  até  porque  o  bom  amigo  António  Martins  há  pouco  disse  que  eu  utilizei

essencialmente o verbo e que não utilizei muitos números, então vamos aos números,

dentro destas outras estão descriminados o parque de máquinas e viaturas, a máquina

com a matrícula 06-56-NI, 5.237€, a máquina com a matrícula 23-98-KT, 15.896€, o

damper  n.º  18,  224,87€,  e  assim por  aí  adiante,  está  detalhado  ao  cêntimo,  está

discriminado  por  máquina  e  por  equipamento,  dá  para  vermos  aqui  quais  são  as

viaturas, quais são as máquinas que a Câmara Municipal tem, e ao longo do ano o

que é que foi gasto com cada uma delas. É este o desdobramento dos outros, está

absolutamente explícito, podemos continuar a falar de transparência conforme assim o

entenderem.” -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Hilário Manuel Ferreira dos Santos - PSD: ------------------------------------------------

------ “Muito obrigado, Sr. Presidente, eu não entrar aqui numa discussão sobre se é,

se não é, eu lanço um desafio, nós temos uma comissão de economia e finanças na

Assembleia  Municipal,  ela  que  se  reúna  e  que  discuta  se  o  documento  que  o
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Engenheiro Farias aqui trouxe é efetivamente alguma analítica. Pronto, eu não vou, é

a comissão de economia e finanças que vai decidir, não sou eu sobre isso, não é o

meu ponto de vista, se para o Eng.º é, muito bem. Sr. Presidente da Câmara, primeira

questão, sobre a dívida da SimRia, e sobre os resultados transitados negativos, eu

faço alusão àquilo que diz o Revisor Oficial de Contas, não é a  minha opinião, é o que

diz o Revisor Oficial de Contas, e tive o cuidado de perguntar se era o mesmo em

2015  e  em  2016,  porque  em  2016  fazia  uma  correção  de  contas  a  2015,  de

2.200.000€  é  muita  correção.  Aliás,  até  me  perguntaram  ali  colegas  meus  da

Assembleia  Municipal  se  eu  tinha  visto  a  proposta  do  Revisor  Oficial  de  Contas

assinada, e eu disse, eu nem ponho isso em causa, eu nem ponho isso em causa que

seja efetivamente a proposta dele, não vi mas não está isso em causa, Sr. Presidente.

Portanto em relação à dívida da SimRia, o que eu quis dizer é isto, essa dívida, os

números que eu dei estão nos documentos de prestação de contas, portanto eu falei

em 15.600.000€,  as pessoas vão lá e que vejam se é,  se não é,  é o que estava

declarado nos documentos da prestação de contas em 2015, em nenhum momento,

Sr.  Presidente,  eu disse que as contas do Município hoje estão piores do que em

2005.  Várias vezes tenho elogiado o esforço do Município.  Agora,  expliquei  que é

importante que nós percebamos que é o que diz o revisor, atenção, e o Sr. já admitiu

isso, este milhão e meio de euros que a Câmara limpou como todas as Câmaras que

estavam na SimRia, o Sr. conhece o processo da SimRia também como eu, porque eu

até julgo que o Sr. seria Vereador, foi no tempo do Eng.º. Guterres que isso aconteceu,

numa celebre reunião, rápida, de um dia para o outro, tinha que toda a gente assinar

aí um acordo, tipo ADRA, foi assim uma coisa tipo ADRA, mas não importa isto já lá

vão muitos anos, ainda é do tempo do falecido Dr. Antunes de Almeida. O que diz o

revisor é,  atenção,  este um milhão e meio de euros ainda bem que não está nas

contas da Câmara, porque não conta para os rácios de endividamento da Câmara,

certo, mas amanhã não quer dizer que não vos venha a ser exigido, porque ele não foi

limpo, poderá vir a ser exigido, porque se nós hoje perguntarmos à Câmara Municipal

de Águeda, e talvez às outras que estão à nossa volta, deste um milhão e meio de

euros quanto é que já pagamos à SimRia ninguém sabe dizer, julgo eu, eu não vejo

isto em nenhum lado das contas, depois, Sr. Presidente, quando, eu analiso as contas

do município de Águeda, eu não analiso as contas dos municípios que estão à minha
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volta, se a minha volta vieram transferências, pois é claro que vieram, vieram para

todos, eu nem sequer, só disse e tentei explicar as contas, o que é que está em causa

na gestão, mas eu não fujo aos seus desafios, nunca fugi, e o Sr. lançou aqui um

grande desafio,  eu  vou-lhe dizer  o  seguinte,  sabe quando é  que o Sr.  Presidente

deixou de ter dívida líquida, endividamento líquido no município, sabe quando é que

começou a baixar os impostos, sabe que o Sr. manteve os impostos máximos até ao

endividamento líquido cair praticamente para zero, e quando ele caiu a zero, o Sr.

começou a reduzir os impostos, portanto o desafio que eu lhe lanço é exatamente

este, então se o Sr. quer Câmara sem impostos, deixa o endividamento a zero que foi

quando o Sr.  começou a baixá-los, é o desafio que eu lhe lanço, ou se o Sr.  não

quiser, lanço-lhe outro, diga qual é o endividamento líquido, líquido, o Sr. quando diz

que tem disponibilidades de 5.000.000, pois tem, mas deve 8, portanto estamos a falar

de líquido, qual é o endividamento líquido que o Sr. diz, ou presume, que vai deixar no

final do seu mandato, isso é que é importante, evidente que eu não estou a dizer se o

Sr. fez uma grande gestão ou uma péssima gestão, nada disso, o Sr. fez coisas boas,

fez outras coisas menos boas, não está isso em causa, Sr. Presidente, eu analisei

prestação de contas e dei números, só isso, só uma notinha ainda sobre números, Sr.

Presidente, há bocado falou-me em 200.000 € para o Centro de Artes, quero dizer que

há bocado estava aqui e na tal  Smart City do Farias da internet, fui ver os dados da

próxima reunião de Câmara,  na próxima reunião de Câmara,  vai  em programação

cultural para o Centro de Artes 180.000€, penso eu, 178.000€ de programação cultural

para o Centro de Artes, eu pergunto, este valor que lá vai inclui custos de água, de luz,

de pessoas, as tais pessoas que lá vão estar a trabalhar, tudo isto está lá incluído

nestes 180.000€? É que só restam 20.000€ até ao final do ano daquilo que o Sr. disse,

é a minha questão e se não levar mais nenhuma programação para além daquela,

porque o Sr. falou 200.000€ e eu fui ver aquilo que o Sr. vai levar à reunião de Câmara

da próxima terça-feira que eu julgo que o Sr. conhece, da próxima terça-feira, estavam

lá 178.000€ já para o Centro de Artes, de programação cultural, muito bem, pronto

200.000€ estamos lá no limite, isto inclui todos os custos mesmo do Centro de Artes?

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

------ Gil Nadais Resende Fonseca - Presidente da Câmara: -------------------------------
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------ “Só para esclarecer que os impostos altos que o Sr. refere, eram os impostos que

o PSD tinha. Pronto, e o Sr. afinal não respondeu ao desafio e não lançou desafio...

não,  não,  lançar  desfio  para o futuro,  o  Sr.  assumir  para  o futuro de que não há

aumento de impostos, que não vai, para os candidatos... mas está bem, mas o seu

partido tem um candidato, é bom dizer essas coisas, é bom, é bom dizer essas coisas

porque eu acho que aquilo  que o povo quer  ouvir  é  isso,  ok? Olhe,  para dizer  a

verdade, para dizer a verdade eu não sei muito bem quando é que o Sr. chegou às

contas do endividamento líquido, sinceramente que não sei, ok, pronto, aquilo que eu

sei é que, em termos de dívida de médio e longo prazo o município terá cerca de

3.000.000€ ou à volta disso, não sei se 3.800.000 não sei se o período de amortização

é antes de setembro se é depois, ok, portanto se for antes menos de 3.000.000... é

novembro? Então pronto, será os 3.800.000, terá um endividamento de empreiteiros e

fornecedores na casa do que tem neste momento, portanto, agora tudo, é à volta de

1.000.000€,  ok...  desculpem, vamos lá ver  uma coisa,  não queiramos,  o problema

disto, o Sr. conhece muito de números, muito mais do que eu, e muito mais do que as

pessoas  que  estão  aqui,  vamos  lá  ver,  esse  endividamento  dos  3.800.000  está

perfeitamente escalonado e para pagar ao longo dos anos, certo? Não são exigências

que um dia cheguem à Câmara e tenha de pagar logo, ok, pronto, o endividamento eu

não sei qual vai ser, depende, então eu estou a dizer estes números, ok, estou-lhe a

dizer  estes números agora,  olhe,  repare nisto,  até pode ser  menos,  se vender  os

terrenos todos do Casarão, ok, da segunda fase, pago tudo, ok? Está a ver? E vem o

endividamento todo por ai abaixo, está a ver?... Ó Sr. Engenheiro, e não sabe que

estão previstas receitas, o problema é que o Sr. só fala de um lado e obriga-me a falar

do outro, o Sr.  sabe,  o Sr.  sabe que nós vendemos alguns terrenos em direito de

superfície, que as pessoas vão pagar ao longo dos anos, está a ver? A Câmara de

Águeda podia não ter feito isso, olhe, quanto é que iríamos buscar, não sei mas seriam

uns  milhares  largos  que  iríamos  buscar,  que  teriam sido  receita,  ok,  mas que  as

Câmaras  futuras  não  iriam  ter,  certo,  ok,  olhe,  por  exemplo...  desculpe,  não

exatamente, nós estamos a fazer isso e estamos a trabalhar para termos e temos

trabalhado bastante para ter uma candidatura aprovada que contemple essas coisas,

certo? E só preciso,  e  posso-lhe dizer,  que  o  Parque,  o  Parque é  absolutamente

sustentável,  olhe,  posso-lhe  dizer  mais,  se  estivesse  na  Câmara  autonomizava  o
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Parque e tirava-o da Câmara e fazia uma sociedade, ao Parque, ok, está a ver, porque

eu  acho  que  ele  precisa  de  outra  gestão,  está  a  atingir  um  volume  tal  que  se

quisermos manter o dinamismo, estar  na frente e termos oferta,  devemos ter  uma

gestão diferente, ok, porque acho que atingimos o limite, deste tipo de gestões estar

na Câmara, está a ver? Eu estou-lhe a dizer que faria as coisas diferentes, ok... mas o

Sr. tem uma obsessão pela dívida liquida, posso-lhe dizer uma coisa, é muito inferior

aquele que encontramos quando chegamos à Câmara, muito, muito, muito inferior, ok?

Isso eu posso-lhe garantir a 500%, ok, e você quer me fazer, o Sr. acha que eu sou o

Zandinga, que eu faço futurologia e eu ponho os números, nem lhe minto, nem faço

futurologia,  nem  lhe  minto,  ok,  não  vale  a  pena,  alguém  na  sua  sã  consciência,

pergunta  aos 308  Presidentes  de Câmara,  deste  país  se  algum pode  dizer  neste

momento qual vai ser o endividamento líquido no final do mandato, diga-me lá, se

algum  pode  dizer  isso.  Nenhum  lhe  diz  isso,  nenhum,  pode  lhe  dar  valores

aproximados, estou-lhe a dar valores aproximados,  e até lhe estou a dizer que se

forçar um bocadinho até mais baixo, porque se vender os terrenos todos, aquilo baixa

brutalmente,  aumenta,  dispara  a  liquidez  da  Câmara,  cuidado,  ó  Sr.  Eng.º.,.  os

terrenos que a Câmara tem para vender da segunda fase dão mais de 4.000.000€,

4.000.000€, ok? Portanto não estejam preocupados, ok, não estejam, porque eu sou

obrigado a ir embora senão ficaria, ok, e posso-lhe dizer que não tenho problemas

nenhuns,  não temos problemas  nenhuns  em gerir  a  Câmara,  tomara  eu,  ter  uma

situação como a que está,  agora  você quer  um número de 5.000.000,  4.000.000,

3.000,000, eh pá, ponha lá o número que quiser.” -------------------------------------------------

------ O senhor presidente da mesa colocou a votação o ponto  3.4, Apreciação do

inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais, a respetiva avaliação e a

apreciação e votação dos documentos de prestação de contas do ano de 2016,

tendo este sido aprovado por maioria com 9 abstenções. --------------------------------------

-----  Relativamente  ao  ponto  3.5  “análise  e  votação  da  proposta  da  Câmara

Municipal  de  abertura  de  procedimento  para  a  concessão e  conservação do

parque aventura a Souto Rio, proposta de retificação do índice do caderno de

encargos”, registaram-se as intervenções que a seguir se transcrevem dos deputados

Jorge Oliveira e Alberto Marques: ----------------------------------------------------------------------
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------ Deputado Jorge Oliveira: -----------------------------------------------------------------------

------ “Sr. Presidente da Assembleia, Sra. Secretárias, Sr. Presidente da Câmara, Srs.

Vereadores,  colegas da Assembleia Municipal,  público  presente,  todos os  que nos

assistem pela Águeda TV, para mim falar do Souto Rio é relembrar os meus tempos

de infância e juventude. Nasci e cresci na Borralha, muito próximo do Souto Rio, e

habituei-me a ver ao longo dos anos parte do Souto Rio aberto à população. Houve,

aliás, ao longo dos anos várias tentativas de o fechar total ou parcialmente e todas

elas correram mal por várias motivos. Em relação ao contrato que nos é apresentado

eu  tenho  algumas  dúvidas,  embora  tenha  algumas  cláusulas,  salvaguarda,  por

exemplo,  o  acesso  ao  rio,  às  infraestruturas  do  parque,  isto  é  tudo  um  bocado

duvidoso porque garantir o acesso ao rio basta que haja uma facha de dois metros ou

três encostados ao rio, temos acesso ao rio, mas não temos parque. Portanto, eu não

tenho informação que me permita  determinar  qual  é a  área que vai  ser  ocupada,

parece-me que sobra muito pouco do parque do Souto Rio para utilização do público e

prevejo que a avançar esta situação irão haver alguns problemas tendo em conta o

tipo de atividade da empresa em causa, haverá realizações que possivelmente irão

ocupar  praticamente  todo  o  parque  e  prevejo  alguns  problemas  com  algumas

realizações, que acontecem no Souto Rio, convívios anuais mais diversa espécie, e

tenho mesmo muito pouca expectativa em relação a este contrato, depois temos que

ter em conta que e como já foi falado pelo Sr. Presidente da Câmara, noutros assuntos

nesta Assembleia que daqui a 5 meses teremos eleições, haverá um novo executivo

municipal, haverá um novo executivo da União de Freguesias de Águeda e Borralha, e

estaremos a aprovar um contrato que vai condicionar a outras opções que poderiam

ser tomadas por esses executivos. É certo que isto já veio à ultima assembleia e eu

tenho  muita  dificuldade  em  votar  a  favor  desta  situação,  tenho  muitas  dúvidas,

perguntei se existiria uma planta que nos desse uma informação mais detalhada da

área que vai ser ocupada, não me parece, pelo menos em algumas situações é capaz

de não se restringir ao Parque Aventura, é capaz de ocupar mais que o parque e eu

tenho receio que um parque municipal que sempre foi aberto a toda a gente o deixe de

ser.  Portanto,  e  eu  pedia  ao  Sr.  Presidente,  se  for  possível,  que  ponderasse  a

possibilidade de retirar este ponto e ponderar melhor até porque pelo motivo que já

Ata da 2ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 28/abril/2017

69



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

falei estamos em véspera de eleições e vamos estar a fazer um contrato para que

outros a seguir o tenham que cumprir. Era só, obrigado.” ---------------------------------------

------ Alberto José Fernandes Marques – PSD: --------------------------------------------------

------ “Boa noite Sr. Presidente, permita-me pelo adiantado da hora, que cumprimento

todos os presentes, membros da Assembleia e público na pessoa do Sr. Presidente. A

minha intervenção fica muito facilitada e inda mais breve porque quase todo que eu

vinha para dizer foi dito pelo meu antecessor do partido socialista. Eu também tenho

muitas dúvidas já quando isto foi na outra Assembleia em que foi retirado já tinha estas

dúvidas, mas o ponto foi retirado e a questão depois acabou por não se colocar, mas

estou muito cético em relação a esta solução, a ideia que passa às vezes é que fica

aqui, não sei a própria Câmara tenta o que também faz sentido, não gastar dinheiro

com isto, aqui ainda vai receber algum eventualmente, mas penso que está aqui a

hipotecar  a  utilização  daquele  espaço.  Eu  compreendo  que  de  facto  estar  ao

abandono como está também não é muito agradável mas talvez fosse de equacionar,

ou também com o apoio de executivo, penso eu, e recorrendo a exemplos de sucesso,

como por exemplo o parque, que foi o trabalho que a junta fez em Bolfiar, desta junta

que à dois ou três anos começaram a fazer em Bolfiar que é um excelente exemplo,

arranjar  uma forma de tentar  dinamizar  e investir  naquele espaço,  em formas que

sejam sustentáveis e que resistam às forças da natureza, mas isto de fechar o parque

e por aquilo que dá para ler do regulamento, tive a ler com alguma atenção, eu fico

com a ideia que aquilo vai ser muito mais de metade daquele espaço, pelo menos o

espaço útil que as pessoas usam, vai ficar vedado, é a ideia que eu fico, não sei se

estou certo mas não deve fugir muito disso, e acho que isto não faz grande sentido

mas penso que o importante aqui era de facto, eu não me sinto confortável em votar

favoravelmente neste ponto porque aquele espaço deve ser requalificado, penso que

deve fazer parte dos investimentos da Câmara, e da junta mas com o apoio da câmara

obviamente,  e  não  esta  concessão  que  me  parece  um  bocadinho  limitativa  da

utilização que as pessoas poderão dar aquele espaço. Obrigado.”----------------------------

------ António Manuel Fernandes Martins - CDS ------------------------------------------------
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------  “Sr.  Presidente,  sobre  esta  matéria  nós  já  interviemos  na  última  Assembleia

Municipal e isto pelo aspeto é mais ao menos consensual, eu também diria que, Sr.

Presidente  da  Câmara,  me  parece  um  bocado  de  falta  de  censo  comum  e

extemporâneo a 5 meses de final de mandato avançar com um projeto desta natureza,

aliás na última Assembleia de Óis da Ribeira, quando falamos disto, questionamos

também o Sr. Presidente da união de Freguesias de Águeda sobre esta matéria, e ele

na altura disse que não tinha sido consultado, mas também não sei se à posteriori se

voltou a falar com o Sr. Presidente da Câmara, sobre esta matéria e gostaria de saber

qual é a posição do Sr. Presidente da Junta, acho que pelo carácter que lhe conheço

não é agora que está de saída que vai deixar de tomar posição sobre a matéria de

uma Junta de Freguesia que é da sua área de competência e portanto o Sr. Paulo

Seara gostaria depois de ouvir de facto o que é que tem a dizer sobre isto, mas eu

diria ainda Sr. Presidente que, isto é assim o Souto Rio é um ex libris do município,

tem o passado histórico que tem, e no meu entender pode um executivo que venha a

seguir  ter  uma  visão  disto  como  um  complemento,  como  uma  extensão,

nomeadamente de juntar o Souto Rio ao Parque Urbano da Cidade, porque não? E ao

avançarmos  para  a  concessão  do  Souto  Rio  nós  criamos  efetivamente  uma

responsabilidade ao próximo executivo, tem que manter um contrato ou então tem que

o denunciar, que o renegociar e que pagar eventualmente contrapartidas e não acho

que seja muito razoável, nesta perspetiva o CDS votará contra esta concessão neste

momento da vida política do concelho.” --------------------------------------------------------------

------ Gil Nadais Resende Fonseca - Presidente da Câmara: --------------------------------

------ “Muito obrigado Sr. Presidente, eu peço para retirar ao assunto da discussão está

bem, muito obrigada.” -------------------------------------------------------------------------------------

------ O Sr. Presidente da Mesa retirou o ponto da discussão da ordem de trabalhos e

colocou  a  votação  o  ponto  3.3,  “Análise  e  votação  da  proposta  da  Câmara

Municipal de atribuição de apoio à união de Freguesias de Belazaima do Chão,

Castanheira do Vouga e Agadão, no âmbito do evento trilogia serrana 2017”, no

qual não se registaram intervenções e que foi aprovado por unanimidade. -----------------
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-----  Colocado,  seguidamente,  a  votação,  o  ponto  3.7  –  “Análise  e  votação  da

proposta da Câmara Municipal para revogação da 1ª minuta e elaboração do 1ª

contrato inter–administrativo com a junta de freguesia de Valongo do Vouga,

concessão  de  apoio  financeiro”,  o  mesmo,  sem  registo  de  intervenções,  foi

aprovado também por unanimidade. ------------------------------------------------------------------

------Relativamente  ao  ponto  3.8,  “Análise  e  votação  da  proposta  da  Câmara

Municipal  para  celebração  do  contrato  inter-administrativo  com  a  União  de

Freguesias  do  Préstimo,  e  Macieira  de  Alcôba,  no  âmbito  dos  transportes

escolares”, registou-se uma intervenção, do Senhor Presidente da Junta do Préstimo

e Macieira de Alcôba, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------

------  Presidente da Junta da União de Freguesias do Préstimo e Macieira  de

Alcôba: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------“  Bom,  relativamente  a  este  ponto,  quero  agradecer  a  retificação  do  valor,

relativamente a ambas as viaturas. Dizer que elas não funcionam só, não trabalham só

para as crianças mas também e, sobretudo,  para os idosos da freguesia, e queria

também desde já pedir a esta Câmara ou futuras Câmaras Municipais, também não

me  interessa,  que  num  próximo  pacote  de  aquisição  de  viaturas,  que  também

fizessem a substituição destas  duas carrinhas visto que elas já  estão com muitos

quilómetros em cima e já começam também a dar alguma despesa de manutenção. É

tudo.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O Sr. Presidente da Mesa colocou a votação o ponto “Análise e votação da

proposta da Câmara Municipal para celebração do contrato inter-administrativo

com a União de Freguesias do Préstimo, e Macieira de Alcôba, no âmbito dos

transportes escolares, tendo este sido aprovado por unanimidade. ------------------------

------ O Sr. Presidente da Mesa colocou a votação o ponto  3.9, “Análise e votação da

proposta da Câmara Municipal da alteração ao regulamento Águeda cor”, que,

sem registo de intervenções, foi aprovado por unanimidade. -----------------------------------

------  Relativamente  ao  ponto  3.10  “Análise  e  votação  da  proposta  da  Câmara

Municipal  à  alteração  da  estrutura  dos  serviços  municipais  de  Águeda”,
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registaram-se  as  intervenções  dos  senhores  deputados  Alberto  Marques,  Paulo

Pereira e Hilário Santos, bem como a do senhor presidente da câmara, que a seguir

se transcrevem: ---------------------------------------------------------------------------------------------

------ Alberto José Fernandes Marques – PSD: --------------------------------------------------

------ Senhor presidente, obrigado. Eu aqui precisava de alguns esclarecimentos do

senhor presidente da câmara ou de algum responsável relativamente a esta proposta

que eu, pelos documentos que analisei, aquilo que me salta à vista, é que há aqui uma

intenção de desdobrar aqui uns cargos de direção, contratação de dirigentes para uma

unidade  técnica  administrativa  e  outra  dirigente  para  uma  unidade  de  desporto  e

cultura. E depois isto também entronca no Centro de Artes, e a minha questão é saber

até que ponto isto tem  a ver, de facto, com o Centro de Artes porque isto tem a ver

com a tal pergunta que o engenheiro Hilário fez há bocado sobre os custos que estão

inerentes ao Centro de Arte. Nós temos alguma curiosidade nisto porque estão aqui já

a avançar-se para contratações de cargos de dirigentes, de chefes de unidades, e nós

não temos noção de qual é o quadro pessoal que, de facto, vai para o Centro de Artes,

quantas pessoas vão para lá, se é preciso um chefe ou não para lá, está aqui a criar-

se mais uma chefia, mais um nível elevado dentro do organograma da Câmara e não

se percebe muito bem qual é o contexto, é só porque se pode? Porque, depreende-se

lá que a lei diz cada câmara tem X unidades de chefia e pode ter mais uma, então

vamos tê-la, só porque sim? Era essa a minha questão. Muito obrigado.” ------------------

------ Senhor Deputado Paulo Pereira – CDS  ----------------------------------------------------

------ Muito obrigado, Senhor Presidente.  Senhor Presidente, convém recordar que

estamos a cerca de cinco meses,  mais coisa menos coisa,  das próximas eleições

autárquicas. Eleições essas que aprovarão e legitimarão, não só um novo executivo,

como um novo programa e, consequentemente, uma nova estratégia para o município.

A reorganização dos serviços que aqui hoje nos é proposta não nos parece estar certa

nem errada. Parece-nos que é aquela que o senhor presidente defende.  É ela que vai

de encontro à sua estratégia e, no seguimento disso, sempre foi o entendimento do

CDS que deveria dar a liberdade de quem governa de decidir com que estrutura o que

quer fazer e decerto que o senhor presidente nisso não me irá corrigir. No entanto, o
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processo que agora  pretende dar  início,  terminará na véspera das eleições.  A ser

agora  iniciada,  esta  reorganização,  a  meu  ver,  será  inútil  e  não  trará  qualquer

resultado para a ação do atual executivo. Não será proveitosa para este executivo mas

ao mesmo tempo poderá ser  um dispensável  bloqueio  inicial  à  ação de um novo

executivo que poderá de forma legítima possuir uma estratégia organizativa distinta

desta que nos hoje é proposta e uma correção ou acerto poderá decerto acarretar

custos  que nos parecem ser  desnecessários.  Estando  perante  uma reorganização

que,  pelo  momento  em que irá a  fazer  efeito,  não consigo identificar  mais  valias,

Espero que mesmo não sirva unicamente para colocar alguém que possa estar em

risco de perder um lugar remunerado. Convém recordar, senhor presidente... Senhor

presidente, já terá oportunidade de me responder. Senhor presidente, eu penso que

convém recordá-lo,  também a si  e a esta Assembleia,  de que ainda recentemente

tivemos um vereador a candidatar-se a um concurso aberto para esta autarquia, que

ao que parece retirou a proposta depois do assunto ser de alguma forma discutido

nesta  Assembleia.  Por  isso  mesmo,  Senhor  presidente,  parece-me  que  a  atitude

correta, embora eu também tenho alguma curiosidade em saber qual será o sentido de

voto do partido socialista sobre esta reestruturação, que fará efeitos já em final de

mandato,  terei  essa curiosidade. Mas ainda assim, Senhor Presidente, parece-me

que, não querendo o Senhor Presidente de alguma forma complicar a vida daqueles

que se lhe seguirão,  parece que faria sentido retirar esta proposta. Se assim não o

fizer, naturalmente, não pela aposta em si, não pela alteração que ela introduz, mas

pelo momento em que ela acontece,  não irei votar a mesma favoravelmente.  Muito

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

------ Gil Nadais Resende Fonseca - Presidente da Câmara: --------------------------------

------ Ó senhor Pereira, o senhor devia estudar melhor um bocadinho nestas matérias.

Sobre o prazo, a pessoa entra, é nomeada de imediato em regime de substituição,

portanto isto só acontece porque eu tenho... Deixe-me terminar, se faz favor. Isto só

acontece porque eu tenho uma divisão e tenho oportunidade, neste momento, face à

lei que foi aprovada do orçamento do Estado de criar mais uma divisão. Aliás, não é

mais uma, é substituir uma que tinha noutra área, ok? Eu tenho uma divisão que está

sobrecarregada e preciso dividir o trabalho que essa divisão tem e por isso surge aqui
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neste  momento.  Após a  criação da divisão,  a  pessoa  pode  ser  nomeada logo de

imediato em regime de substituição. Uma pessoa qualquer que eu irei escolher, ok,

certo?  Pode  ser  nomeada  e  abre-se  de  imediato  concurso,  certo?   E  até  ao

preenchimento do concurso, a pessoa ocupa esse lugar. Poderá concorrer ou não.

Depois, tem uma coisa, No primeiro ano de vigência desse concurso, pode ser retirada

a qualquer momento, certo? Pode sair da divisão e mais, o executivo que entrar tem

toda a legitimidade de readaptar estrutura orgânica ao seu modo funcionar e isso não

traz mais custo para a Câmara, ok?  Não traz mais custos para a Câmara, ok?  Porque

a  lei  foi  mudada  nesse  aspeto  e  todas  as  chefias  na Câmara têm comissões  de

serviço, acho que é assim que se chama... Portanto não há acréscimo de despesa,

não há compromisso...  há acréscimo da despesa porque esta pessoa irá ganhar o

vencimento de chefe de divisão, porque tem responsabilidades acrescidas. Mas não

há responsabilidades quaisquer para o próximo executivo, ok?  Peço desculpa, mas

está completamente enganado a respeito desta matéria. Está bem? Pronto, era o que

me apraz. Muito obrigado.” -------------------------------------------------------------------------------

------ Hilário Manuel Ferreira dos Santos - PSD: ------------------------------------------------

------ Muito obrigado, Senhor presidente. O senhor Presidente esclareceu e ajudou a

clarificar um bocadinho algumas das dúvidas. Não deixa, no entanto, também de ser

pertinente,  estando nós a cinco meses do final  do mandato,  isto existiu sempre,  o

senhor  pode-o  fazer,  até  ao  final  do  mandato  está  em  plenos  poderes,  não  tem

qualquer tipo de problema. Porque esta reestruturação, o senhor já disse que depois

pode ser invertida, tudo bem,  eu gostava de saber era, esta nova divisão que vamos

criar,   portanto  a  divisão  de  desporto  e  cultura,  esta  pessoa  basicamente  ficará

responsável por quantos funcionários? ---------------------------------------------------------------

------ Gil Nadais Resende Fonseca - Presidente da Câmara: --------------------------------

------ Senhor engenheiro, aqui não tenho, mas vamos lá ver, tenho os da biblioteca

todos, são logo uma dúzia, das piscinas serão meia-dúzia, ok? Depois na atribuição de

subsídios... ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Hilário Manuel Ferreira dos Santos - PSD: ------------------------------------------------
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---- Senhor presidente, já me esclareceu, para mim era só para ver se não acontecia

aquilo que acontece nada segurança social que há um chefe para três pessoas. Muito

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

------ Colocado a votação, o ponto 3.10 – Análise e Votação da proposta da Câmara

Municipal  de  alteração  da  Estrutura  de  Serviços  Municipais  de  Águeda foi

aprovado por maioria com 6 abstenções. ------------------------------------------------------------

------ Colocado a votação, o ponto 3.11 – Análise e Votação da proposta da Câmara

Municipal  de  reconhecimento  de  Interesse  Público  para  regularização  da

atividade industrial  de Albertina Rosa Silva Ribeiro (Proc.  Nº  146/16)  não teve

intervenções e foi aprovado por maioria com 3 abstenções. ------------------------------------

------  Relativamente ao ponto 3.12 – 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:,   que se decompõe

em vários subpontos, discutidos em conjunto, mas votados individualmente, registou

as intervenções, dos senhores deputados Hilário Santos, Manuel Farias, bem como de

Wilson Gaio, presidente da junta da união de freguesias de Barrô e Aguada de Baixo e

Alberto Marques, e do senhor presidente da câmara,  que se transcrevem: ----------------

------ Hilário Manuel Ferreira dos Santos - PSD: ------------------------------------------------

------ Muito bem, eu não tenho aqui os pontos muito presentes, mas há um que tem a

ver com... também temos que discutir a parte dos subsídios aos clubes, não é?  Só

uma nota prévia em relação aos subsídios para os clubes, não tem a ver com proposta

dos subsídios em si, tem a ver com a questão da forma como são contabilizados pelo

número de atletas no regulamento de apoio aos clubes. Basicamente, a Câmara paga

um valor por cada atleta federado em cada um dos clubes por escalão,  paga €55 por

um atleta normal, por um atleta por exemplo que pertença a uma seleção nacional

paga €85 ou €88 assim uma coisa qualquer. A minha questão era muitas vezes em

vários escalões temos equipas A, B e C.  E eu penso que uma das fundamentação

deste apoio é o apoio ao desporto, o apoio à formação desportiva dos jovens atletas.

Se um clube tem equipas A, B,C e D, nem todos os atletas são apoiados e hoje temos

competições com equipas A, B, C e D.  Isto porquê? Se o senhor presidente quiser eu
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posso também dar uma explicação, que mais vale... não estou a dizer que o doutor

Edson não saiba, Sabe com certeza, assim todos ficam a saber. Basicamente, como é

que  isto  é  apoiado?  É  considerado  por  exemplo  numa  equipa  de  Futebol,  é

considerada a equipa titular, os sete da equipa principal, é considerado os suplentes e

mais uma equipa principal. Este é o número de atletas que é apoiado pelo escalão.

Mas se eu nos iniciados tiver três equipas, a equipa A, B e C ou a equipa A e B, há

atletas que não são apoiados, isto não é apoio direto à formação desportiva. Eu penso

que devemos modificar isto. Porque estamos a apoiar por escalão e não as equipas.

Claro, nem todos os clubes têm isto, porque um ou outro clube é que tem isto, como é

que começamos a ver isto... não desculpe, clubes fora do concelho, é uma pequena

nota.  Eu não estou dizer que o doutor Edson não sabe é só porque assim fica toda a

gente saber ao mesmo tempo. Muito obrigado. Sobre o desporto era só esta nota que

eu penso que é importante alterar. Venho aqui falar no concurso público para compra

de 10.000 luminárias no valor de 5 milhões de euros. A Câmara traz-nos hoje aqui uma

proposta para comprar 10.000 luminárias no valor de cerca de 5 milhões 166 mil de

euros, IVA  incluído, que pagará no prazo de 10 anos, mais ou menos. A ideia não me

desagrada nem tem que me desagradar e acho que esse é o caminho para o futuro.

Mas primeira questão, este concurso que, esta abertura de concurso ou proposta que

vai depois originar a abertura do concurso que hoje nos traz aqui,  vai  ser alvo de

algum  processo  candidatável  e  por  isso  traz-nos  hoje  aqui  se  não  perdemos   a

candidatura, ou não? Isto é muito importante para eu seguir com o meu raciocínio

porque se nós tivermos uma candidatura que a perdemos se não fizermos isto agora,

a minha forma de pensar é completamente diferente do que se não tivermos.  Isto

porquê,  senhor  presidente?  Outra  questão  que  eu  gostava  que  me  respondesse,

prévias. O Sr. Presidente tem aqui um júri proposto. Cinco pessoas de um júri.  Eu

gostava que me dissesse exatamente porque eu não sei o que é que estas pessoas,

penso  que  são  funcionários  municipais,  fazem  no  município  para  perceber  suas

capacidades, não é capacidades, as suas competências para analisar o projeto deste

tipo. Sei que o senhor presidente depois propõe dois apoios técnicos, já lá iremos,

mas eu gostava de saber o que é que estas pessoas, estas 5 cinco pessoas que vão

decidir um concurso de 5 milhões de euros,  que competências tem nesta área ou o

que é que elas fazem para perceber que competências elas terão nesta área, a ver se
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que me pode responder?  Se o Sr. Presidente da Assembleia autorizar, claro...” ---------

------ Gil Nadais Resende Fonseca - Presidente da Câmara: ------------------------------

------ O engenheiro Cláudio Coelho é engenheiro eletrotécnico na Câmara de Águeda,

José  Laranjeira  é  chefe  de  divisão  na  Câmara  do  ambiente,  biologia  ou  algo  do

género,  A Maria  do  Rosário  Alves  é  da  área  administrativa.  Ora  bem,  já  agora

permitam que vá um bocadinho mais longe. Estes é que são os júris mas nada impede

estas  pessoas  que  peçam todos os  apoios  necessários  para  poder  e  teremos na

Câmara obviamente e os concursos estes são os responsáveis do concurso e aquilo

que não estamos a ver, vamos lá ver,  nós estamos a fazer um concurso pelo preço

mais baixo, certo?  Aquilo que tem que ser visto é se responderam ao caderno de

encargos, se não existe desvios e se a proposta é a mais baixa, ok? É isto. Quando

nós vamos e nós adotamos sempre o princípio que temos adotado sempre o princípio

do preço mais baixo porque quando metemos muitos parâmetros de comparação é

uma complicação do arco-da-velha. Neste caso, nós sabemos o que queremos, ok? E

portanto as empresas tem que responder ao caderno de encargos. Aquilo que temos

de ver é se o procedimento está de acordo e depois... e são estas pessoas que tem

prática  na  análise  sobretudo  a  Maria  do  Rosário  que  uma  pessoa  do

aprovisionamento, Tem pratica na análise dos concursos e nós temos que ver porque

isto é um concurso muito volumoso e temos que saber que ele corre juridicamente

bem. Portanto, sobre a outra parte pedido de assistência interna ou externa Àquilo que

for necessário para avaliar o cumprimento do caderno de encargos. Muito obrigado.” --

------ Hilário Manuel Ferreira dos Santos - PSD: ------------------------------------------------

------ Continuarei a minha avaliação. Pronto, em relação ao júri do concurso, o senhor

basicamente confirma aquilo que era a impressão que eu tinha, que provavelmente há

alguém que percebe da área e os outros todos não percebem nada.” -----------------------

------ Gil Nadais Resende Fonseca - Presidente da Câmara: --------------------------------

------ “Deixe-me eu tenho aqui mais uma informação, Engenheiro, a Célia está fazer

um doutoramento em sustentabilidade.” --------------------------------------------------------------

------ Hilário Manuel Ferreira dos Santos - PSD: ------------------------------------------------
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------ “Certo, mas é diferente, está é a ideia que eu tenho. E portanto desde já, nota

prévia, eu vejo o senhor presidente a presidir muitos concursos, um concurso de 5

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

------ Gil Nadais Resende Fonseca - Presidente da Câmara: --------------------------------

------ Posso corrigir, não me vê presidirá concursos de aquisição, vê-me a presidir a

concursos de chefias para a Câmara Municipal. Não vê presidir nenhum concurso de

aquisições...  Não viu a nenhum. -----------------------------------------------------------------------

------ Hilário Manuel Ferreira dos Santos - PSD: ------------------------------------------------

------ “Certo. Num concurso deste tipo aonde basicamente o nosso giro júri tem poucas

competências para o avaliar ou parte do nosso júri tem poucas competências para o

avaliar, eu acho, eu e todo município ficávamos muito mais satisfeitos se o Senhor

Presidente lá estivesse.  Era uma questão de garantia, porque estamos a falar de um

concurso de 5 milhões de euros que vai ser pago em 10 anos vai onerar o nosso

município durante os próximos 10 anos e, portanto, eu acho que ficaríamos muito mais

satisfeitos. Mas,  outra questão sobre isso,  questões prévias....   Para se fazer este

concurso, com certeza que houve um estudo que levou à execução de um caderno

encargos deste concurso, presumo eu. Este estudo deve ter sido feito por alguém,

presumo eu, porque eu estou a fazer um concurso para substituir 10.000 luminárias e

faço já outra pergunta, se o Sr. Presidente me sabe dizer quantas luminárias temos no

concelho, ou qual é a percentagem basicamente que ficará coberto dentro do concelho

para termos uma ideia do que está aqui em causa.  E, portanto, para levarmos a uma

situação deste tipo alguém estudou isto, alguém propôs isto e para nós analisarmos

efetivamente a proposta seria interessante que percebêssemos o estudo, nós ou por

exemplo, a Comissão de Economia e Finanças do Município porque estamos aqui,

volto a dizer que e a referir, a comprar 10.000 luminárias pelo valor de 5 milhões de

euros. Tecnologia led que está sempre a mudar e sempre em evolução. Não estou a

dizer que não devamos fazer. Depois, senhor presidente, são-nos propostos aqui dois

técnicos para apoio ao júri, o Engenheiro Flávio Lé e o engenheiro Fernando Ribeiro.

Estes dois técnicos, o Sr. Presidente tem conhecimento e tem garantia que não têm

nem vão ter nenhuma relação nem informal nem informal com qualquer empresa que
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possa concorrer  a este concurso.  Provavelmente tem, penso que se os chamou é

porque tem essa certeza.  Se os  chamou,  não estou ver  o Sr.  Presidente  convida

alguém para apoiar tecnicamente um júri que possa ser parte interessada.  Não estou

a ver que o faça. Obviamente,  se os chamou é porque tem essa garantia com certeza.

E então, portanto, desde já duas questões. Era importante termos o estudo que levou

esta  decisão  e  era  importante  que  uma  decisão  deste  tipo  passasse  pela  nossa

Comissão de Economia e finanças. E, ó senhor presidente, fala-se aí muito na rua, isto

não tem nada a ver com o que se fala, é uma questão de objetividade. Então vamos

ver o que é que aqui se nos propõe. Eu tenho aqui algumas dúvidas. O Sr. Presidente

diz aqui que vamos ter uma poupança de €378.000 por ano em termos de consumo

energético durante 10 anos e, depois, mais uma poupança nos cinco anos posteriores

de 2 milhões de euros nesta aquisição porque diz o Senhor presidente basicamente

que hoje,  estas 10.000 luminárias,  o consumo delas seriam de quatro milhões de

kilowatts ano, estas 10.000 luminárias. Estes 4 milhões de kilowatts equivalem a um

custo €546.000 tendo em atenção o valor de €0,13 o quilowatt e portanto inserindo

esta nova tecnologia nós só iríamos pagar energia elétrica €168.000.  Basicamente

pouparíamos €378.000.  Mas, durante estes 10 anos, poupamos €378.000 mas ao

comprarmos esta tecnologia estamos a gastar €516.000 pela compra da tecnologia. E

diz o Senhor presidente “está bem”, mas depois a partir do 10º ano até ao 15º ano nós

já não pagamos mais nada porque isto é um leasing basicamente, não é? E elas são

nossas e,  portanto,  a partir  desse momento nós deixamos de pagar  os €516.000,

passamos a pagar só um valor muito mais baixo que são €160.000 pronto. É estas as

contas que basicamente que estão aqui e a minha questão é esta. Durante estes 10

anos,  a  empresa que fornecer,  estamos a  falar  de valores  de topo,  não é? Pode

alguém baixar o preço, estamos a falar sobre isso, não sabemos qual é o resultado...

São obrigados a garantir a manutenção do equipamento, mas isto é mais complicado

porque eu não vejo em nenhum momento daqueles documentos que nós temos que a

empresa tenha que garantir a fiabilidade dos equipamentos. Não vejo em lado nenhum

que ao longo dos anos estas percentagens de consumo que têm estas luminárias não

possam passar de 4 milhões de quilowatts por ano para cinco ou para seis, não sei, ou

os  que  sejam.  Não  vejo  isso  definido  no  concurso.  E  não  tenho  conhecimentos

técnicos, eu não os tenho e por isso é que eu gostava que alguém, Comissão de
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Economia e Finanças que é nossa comissão da Assembleia Municipal, que tivesse o

estudo que deu origem a isto para analisar isto e que pudesse chamar quem fez o

estudo para fazer estas perguntas para perguntar assim, meus senhores, está bem

mas isso são 10 anos e durante 10 anos... eu vejo pelos leds da minha casa, os leds

da minha casa ao fim do terceiro ano já não têm o mesmo rendimento mas são os da

minha casa, nem sei se são chineses ou daqui, são os da minha casa, pronto, tudo

bem. Com certeza que a sua tecnologia é sempre mais evoluída que é minha e por

isso  não  ponho  isso  em  causa.  Agora,  não  tenho  conhecimentos  para  isto,  para

garantir  que esta redução de consumo que se vai  verificar  logo no início,  que se

verifique constantemente ao longo dos 10 anos ou ao longo dos 15 anos. E portanto,

eu olhando para o valor como está aqui parece que efetivamente numa primeira vista

parece haver alguma vantagem, não é uma grande vantagem se depois tivemos em

atenção, porque nós basicamente estamos a falar de 378 contra €516.000 por ano que

dá uma diferença de 1 milhão e 380 depois para os outros últimos cinco anos...  Dá

uma diferença de 600.000 em 15 anos que nós vamos poupar.  Mas mais do que

poupar é entrarmos naquilo que o senhor diz, nas novas tecnologias, nas Smart Cities,

nos consumos menores. É isso, há também uma atitude diferente da nossa parte, só

que eu estaria muito mais descansado se esta proposta não fosse para aplicar 10.000

luminárias fosse uma proposta de valor mais baixo para vermos como é que funciona

porque repare eu não vejo em lado nenhum ainda a análise do custo-benefício de

todas as luminárias que nós aplicamos no nosso concelho em termos de poupança

porque o Senhor ainda há bocadinho falamos que ainda falar das contas apareceram-

nos ali mais €400.000 euros da energia que o Senhor confere as faturas todas mas

aparecermos agora estas retificações das contas. Não há ainda uma análise sobre o

que é que o município está a poupar nestes investimentos todos que fizemos. Análise

com base na conta não Se calhar existe mas nós não a temos. O que é que eu quero

dizer com isto? Eu acho que neste momento ficaríamos penso eu mais descansados

se fôssemos passo-a-passo,  se calhar não um concurso tão elevado. Segundo que

isto baixasse à Comissão de Economia e Finanças, que ela emitisse seu parecer, que

ela olhasse para o estudo que levou esta execução, porque eu tenho muita dúvida que

as pessoas que estão aqui nesta Assembleia Municipal, os meus colegas e não estou

a  menosprezar  nenhum dos  meus  colegas,  está  ali  o  engenheiro  Farias  que  tem
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conhecimentos nesta área,  que estejam preparados e tenham conhecimentos para

decidir neste momento um concurso de 5 milhões de euros e por isso eu digo, se eu

tiver dúvidas sobre isto farei o mesmo que fiz na AdRA,  voto contra. Se tiver dúvidas

sobre isto. E eu neste momento tenho algumas dúvidas sobre isto, ficava muito melhor

se a Comissão da Assembleia reunisse com o senhor presidente, com quem fez o

estudo, se é que alguém fez o estudo... Eu penso que há aí um estudo qualquer, não

tenho bem a certeza, se o senhor presidente a determinada altura não adjudicou um

estudo destes para fazer isto, tenho uma vaga ideia sobre isto. Para fazermos isto

seguros porque estamos a adquirir 5 milhões de euros, se não tivermos nenhumas

comparticipações elevadas que possamos perder portanto tanto podemos adquirir hoje

como podemos daqui a três meses ou daqui a dois meses teremos tempo para fazer

devidamente estudado e muito importante, muito importante, u concurso de 5 milhões

de euros não pode deixar dúvidas a ninguém, nem quem o analisa. O júri e os técnicos

que  vão  apoiar  o  júri  têm que  declarar  sob  compromisso  de  honra  que  não  têm

nenhuma ligação nem vão ter nenhuma ligação, se não, se sabem que vão ter, têm

que pedir escusa, a nenhuma empresa de forma direta ou indireta que possa vir a

estar envolvido neste concurso. Há com certeza laboratórios nacionais que estarão

capacitados para fazer isto portanto eu não estou por aqui nenhuma desconfiança,

estou a pôr aqui cláusulas de salvaguarda para não haver dúvidas que eu quero andar

lá fora do cara erguida como o senhor também quer e gosta. Muito obrigado.” -----------

------ Manuel Augusto da Almeida Farias - PS: ---------------------------------------------------

-------  “Eu  pretendo  partilhar  convosco  três  ideias  fundamentais  e  penso  que  o

conseguirei  fazer  em  não  mais  de  dois  minutos  e  é  o  seguinte,  a  questão  é

essencialmente energética e ambiental e menos económica. Já agora a propósito há

uma  comissão  nesta  Assembleia  Municipal,  penso  que  a  única  que  teve  algum

funcionamento, que é a de energia Ambiente, Obras municipais mas não me... sou

capaz de subscrever a proposta que não condicionando a nossa votação mas que o

acompanhamento possa ser feito com o relato a esta Assembleia das duas comissões

em conjunto porque efetivamente 5 milhões de euros são 5 milhões de euros. Mas a

questão  essencialmente  ambiental  e  energética.  Podemos  esperar  destes

equipamentos uma vida muito longa extraordinariamente longa mas podemos ter a
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certeza de que se tornarão obsoletos tecnologicamente por força do desenvolvimento

técnico-científico.  Os  equipamentos  continuarão  com  uma  personalidade,  com  um

nível muito semelhante ao inicial entre 15 a 20 anos ou mesmo mais de 20 anos. Mas

nesse período de tempo surgirão soluções tecnologicamente mais evoluídas, haverá

upgrades necessários a fazer, podemos tomar isso como absolutamente certo, quase

uma certeza matemática.   A última questão gostaria  de realçar  que as vantagens,

como  disse  há  pouco  são  essencialmente  do  foro  ambiental  e  energético,  e  de

conforto  também,  permitem  por  via  electrónica,  não  tem  apenas  a  função  de

iluminação mas da forma e dos momentos e das intensidades de iluminação ajustam-

se electronicamente podem efetivamente tornam o local mais smart. Ficam instalados

instrumentos que conseguem ajustar os níveis de iluminação a necessidades efetivas,

muito mais facilmente a horários sem ser um corta tudo liga tudo, portanto, de modo

ponderado,  inclusive,  com sensores  de  presença  do  número  e  com software  que

quantificar as pessoas que estão juntas em determinado local e ajusta os níveis de

iluminação em função dessa quantidade.  Mas que eu queria dizer que não devemos

desprezar a nossa pegada ecológica e o contributo município para diminuição do CO2.

As  toneladas  de  carbono  que  poderão  começar  a  contar  também  no  balanço

económico-financeiro. Não deveremos desprezar esse aspeto. Não me queria alongar

muito  mais,  eu  pessoalmente  estou  preparado  para  votar  favoravelmente  esta

proposta  sabendo  que  pelo  caminho,  pelo  percurso,  inevitavelmente  surgirão

afinações a realizar, quer de natureza técnica, quer de natureza financeira.” --------------

------ “Efetivamente este é um tema que me é a mim muito grato não por ser,  só por

ser led a tecnologia, mas porque é um dos problemas que eu acho que é dos mais

graves  que  a  minha  freguesia   tem,  que  é  a  falta  de  iluminação.  Esta  Câmara

Municipal e agora há um bocado vimos que os custos possivelmente não serão tão

reduzidos como isso.  Cortou uma série,  nem sei quantificar,  pelo menos na minha

freguesia, sei que isso noutras não conheceu,  de iluminações, Eu há muito tempo que

já  tinha  desafiado  o  Sr.  Presidente  pelo  menos em zonas  centrais  a  colocar  esta

tecnologia led.  A luz até nem é tão agradável  como as luminárias que nós temos

habituados mas efetivamente a racionalidade delas, a poupança que elas permitem é

importante.  Eu queria aqui,  não querendo entrar  na parte técnica e contrariando o

engenheiro Farias, até porque eu não sou engenheiro, eu tenho ouvido falar que as
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luzes não têm durabilidade em anos, é em horas, os leds e a maior parte deles são

feitos na China, os leds mesmo, não a montagem da luminárias em si é outra coisa, eu

tenho ouvido falar em 10.000 horas que dura o led, não estou a falar da luminária toda,

estou a falar da lâmpada, do led. Portanto, a luminária vem para além dos 10 anos que

se vão até pagar mais 5, mas os leds depois vão começar a dar problemas. É preciso

substituí-los  e  substituir  um  led  é  mais  caro  do  que  substituir  uma  lâmpada

convencional. Eu queria só deixar esta, eu não votarei contra, vou-me abster porque

não  conheço  o  negócio  na  sua  totalidade  e  acho  que  é  bom negócio  demasiado

alargado  no  tempo  para  as  evoluções  tecnológicas  que  led  tem  tido  nos  últimos

tempos. É só mesmo por isso que vou abster.  Agora para um montante bem mais

pequeno e para distribuir por todas as freguesias, conte comigo, Senhor presidente,

porque eu isso estarei sempre ao seu lado. Mas deixava-lhe esta pergunta, qual é que

é  durabilidade deste equipamento em termos tanto da luminária como da durabilidade

do led. Penso que serão as tais 10.000 horas estamos a falar de três anos e pouco...

50.000?  Então já são de uma terceira, quarta geração. Muito obrigado. Eu vou me

abster.  Não  sei  se  ouviu  porquê  vou  me  abster  relativamente  à  durabilidade  do

negócio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Paulo Seara - Presidente da Junta de Freguesia de Águeda e Borralha: -------

------  Muito  boa  noite,  senhor  presidente  da  assembleia,  caríssimas secretárias  da

mesa,  senhor  presidente  da  câmara,  senhores  vereadores,  caríssimos  colegas,

público  e  quem  nos  assiste  pela  Águeda  TV.  Aqui  há  uns  anos  atrás,  o  senhor

presidente da Câmara escreveu uma carta para os presidentes de Junta no sentido de

nós dizermos quais seriam as lâmpadas que se devia apagar e acender e eu não fui

muito recetivo a esse pedido que fez e, na altura, disse que deveríamos apostar em

sistemas tecnologicamente mais avançados, que reduzissem as faturas e fossem mais

eficientes. Sei também que, com este sistema, em princípio eu penso que deixará de

haver o posto aceso, posto apagado, penso que irá ser todos os postos a funcionar.

Portanto é nesse sentido que se deve caminhar, no sentido da Smart City, No sentido

de aprofundarmos as questões tecnológicas, de pouparmos também, mesmo que não

seja muito,  se a gestão dos dinheiros públicos for  poupar  e poder  aplicar  noutras

áreas, penso que é fundamental. E portanto queria dizer estou internamente de acordo
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com esta visão e com o caminho que se está a tomar. Portanto, contrariamente ao que

eu tinha dito, afinal aparecem soluções e elas estão aí e são essas boas soluções que

o nosso município precisa e que nós todos ansiamos. Muito obrigado.” --------------------

------ Gil Nadais Resende Fonseca - Presidente da Câmara: --------------------------------

------  Não vou poder ser muito sucinto mas vou tentar  responder...  Muito bem, em

primeiro  lugar,  não  há  nenhuma  candidatura.  Aquilo  que  se  está  a  passar  neste

momento é que para eficiência energética no caso da iluminação pública, pensamos

que os regulamentos vão ser alterados porque não se justifica face às poupanças que

se consegue, não se justifica ter fundos perdidos para apoiar isto. Portanto estamos

convencidos que não vai haver concursos, não vai haver apoios para substituição de

luminárias. O estudo foi feito pelo engenheiro Fernando Ribeiro, é um engenheiro do

Porto que já nos apoiou na alta tensão portanto para o Parque do Casarão e temos

por uma pessoa muito conhecedora disto. O caderno de encargos foi feito por ele. A

outra pessoa que está é um consultor da Câmara também O Flávio Lé que é um

consultor portanto na nesta área de energia. Isto é um concurso público obviamente

que eles estão impedidos por lei de serem, participar do concurso ou ter participação

nas empresas que vão participar do concurso. Portanto, só temos que estar atentos e

verificar e não temos de pedir nada eles têm que cumprir e quem analisar o concurso

tem de estar  atento  para ver  se  isso acontece efetivamente,  está da minha parte

resolvido. Sobre o número de luminárias são 10.000 porque nós temos cerca de vinte

e duas mil e tal luminárias, sendo que 2000 e tal 3000 já são a leds. Portanto é cerca

de metade do Concelho que iremos levar o concurso.  São distribuídas por todo o

concelho, há um estudo feito para isso mas ainda não está fechado, é um estudo

indicativo  para  dar  o  local  das  luminárias  e  depois  entramos  aqui  assim  no  que

verdadeiramente está por trás desta proposta.  E temos aqui assim nesta proposta

efetivamente a base da Smart City. O Farias já falou que as luminárias que se pode

regular luminária a luminária a intensidade,  se está ligada, obter informações sobre os

consumos mas este concurso é para ir mais longe. Este concurso vai permitir não só

aquilo que vamos colocar nas luminárias, vai permitir transmitir não só os consumos e

dados da própria luminária, mas outros elementos, outros dados que nós queiramos

transmitir.  Por  exemplo,  se os caixotes do lixo estão cheios ou não,  por  exemplo,
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quantos metros cúbicos gastou uma pessoa, a Adra por exemplo ter conhecimento dos

consumos  no  dia  em  que  a  pessoa  está  a  ter,  por  exemplo,  se  estivermos  nos

transportes públicos ou pedido, uma pessoa em Agadão se estivesse tudo funcionar

saber que se tiver um Smart Phone ou um computador saber que o carro que o vai

buscar chega lá daqui a dois minutos. Porquê? Porque vai transmitir para as nominais

e os sinais são recolhidos, trabalhados e devolvidos nas aplicações. Isto portanto vai

ser o sistema capilar de uma rede de comunicações da Câmara, ok? Que a Câmara

fica com cada poste como um ponto de comunicação espalhado pelo concelho, ou

seja,  ficamos  com uma rede  enorme  de  comunicações  que  pode  suportar  outros

serviços. Depois, para quem percebe um bocadinho disto, pode dizer “mas isto vai ser

uma quantidade brutal de dados, isto não passa tudo pela wireless ou vai ser difícil

passar tudo, é verdade. Nós temos que nos lembrar que temos uma rede de fibra

óptica  que  já  chega  às  antigas  20  freguesias  por  isto  estará  concentradores  que

depois debitam para a rede de fibra e vamos gerir  isto tudo a partir  de uma zona

Central  em Águeda,  portanto  todo  o  tráfego que estas  luminárias  tiverem.  Há  um

cuidado aqui assim, aquilo que está previsto é que uma luminária dure 15 anos, grupo

ótico, estamos a falar dos leds. Os 15 anos ninguém tem bem certeza disto porque isto

é tudo teórico porque os leds têm muito menos de 15 anos, pronto, mas eles arriscam

em dizer que as garantia, as  empresas não têm problemas em garantir 15 anos. Eu

assim cada 1000 horas com 30.000 horas pronto, as horas que têm de utilização.

Aquilo que nós propomos neste concurso e isto é uma particularidade é que o grupo

ótico é separado da controladora. A Controladora é a inteligência da luminária. Isto

porque?  Estamos  a  fazer  uma rede  com um nível  de  transmissão  de  dados  que

achamos adequado para aquilo que vislumbramos neste momento e que tem um custo

adequado mas nós sabemos que electrónica está a evoluir brutalmente e os custos

estão  a  descer  também.  A mesma coisa  se  passa  nos  leds.  Por  isso  é  que  nós

também não fazemos um concurso... tem outras razões que não posso falar, mas não

o fazemos um concurso total  porque propomos metade para esperar também pela

evolução e resolver aqui  outras questões que há para resolver  com a EDP. Agora

porque é que nós queríamos separar o grupo ótico do parque de comando? Porque

imaginemos  que  um  próximo  executivo  quer  transmitir  sinal  de  vídeo  entre  as

luminárias.  Pode em 10 luminárias,  50 luminárias tirar  a controladora que lá estar,
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meter uma mais potente que permita transmitir outro tipo de dados e portanto aquilo

com que ficamos é com uma infraestrutura no concelho que dá luz mas tem outros

serviços acoplados. Isto é uma rede fundamental, é uma rede básica para uma Smart

City. Isto começou começamos a pensar nisto para coisas muito simples. Nós temos

pessoas que estão que vivem isoladas, nós podemos colocar e que não têm rede

telemóvel.  Mas  geralmente  têm  à  porta  da  sua  casa  uma  luminária.  Então  nós

podemos já colocar colocamos lá a luminária inteligente, colocamos um sensor dentro

de casa que transmite para esta luminária e sabemos qual é,  efetivamente, se há

movimento ou não, pode ser só isto, dentro da casa. Qual é vantagem disto? Não há

custos de comunicações para câmara. Tudo isto pode ser feito obviamente,  quase

tudo, não temos uma cobertura total no concelho, através de cartões de GSM,  cartões

de telemóvel, quando vêm vender o produto é barato, é, 50 cêntimos por mês, só que

se multiplicarmos por não sei quanto dá uma fatura brutal. Então podemos ficar com

uma rede sem custos de manutenção e que é paga com aquilo que nós vamos poupar

na  conta  de  energia,  ok?  Se  quiserem  isto  é  de  ponta  mesmo,  top em  termos

internacionais,  das  coisas  mais  modernas  que  eu  tenho  conhecimento.  É  este

procedimento portanto que tem de ser acompanhado, não sou eu vou estar, não se vai

concluir  até  outubro,  estou  convencido  disso,  porque  isto  tem  muitos  trâmites  e

portanto acho que não vai. Mas é o criarmos uma infraestrutura daquilo que na minha

perspetiva é do melhor que existe no mundo e que nos vai continuar afirmar na área

das Smart Cities e dar condições para que possamos desenvolvermo-nos e dar melhor

qualidade serviço a todos os cidadãos do nosso concelho.  Muito obrigado, Senhor

presidente.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Hilário Manuel Ferreira dos Santos - PSD: ------------------------------------------------

------ Senhor presidente, não ponho em causa o que se o senhor diz, mas mantenho o

meu  trajeto.  Acho  que  as  duas  comissões  então  deviam  ter  conhecimento  do  tal

caderno, do tal estudo, que deviam fazer uma avaliação, está-me a dizer que não há

efetivamente nenhum financiamento nada pendurado sobre isto,  nenhum programa

pendurado sobre isto. Resolvemos isto agora ou daqui um mês é a mesma coisa para

nós,  para  o  município,  penso  eu  e  provavelmente  estaríamos  mais  protegidos.

Primeiro ponto. Não ponho em causa o que o senhor está dizer. Segundo ponto, dos
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técnicos de apoio ao júri não concordo com o senhor. Não basta que eles cumpram as

tais condições que o senhor diz porque repare, nós nos fazer um concurso aonde

precisaremos, penso eu, não temos no nosso júri competência técnica suficiente para

avaliar as propostas que nos vão ser dadas. Portanto, os técnicos convidados para

nos apoiar serão os nossos parceiros. Eu tenho que ter confiança nos meus parceiros,

os meus parceiros têm que me declarar  que claramente por  via direta ou por  via

indireta não são parte neste negócio. Isto para mim é uma condição importantíssima.

Aliás, o senhor entenderá isto com certeza. Sugiro efetivamente as comissões, não me

tinha lembrado da comissão que o José Farias disse aqui e muito bem, estava-me a

esquecer  dessa,  a  acompanhar  bem  para  nos  dar,  ter  um  bocadinho  mais  de

conhecimento, temos o caderno de encargos, não está isso em causa, percebo que se

calhar pela dimensão que está a dizer porque repare vamos fazer um projeto piloto a

50% do município mas se calhar  se for  para fazer a 25% do município os custos

poderão ser diferentes porque para desenvolver esta estrutura toda provavelmente

deverá ser diferente, imagino eu, por isso é que eu estou a ver uma estrutura tão

grande. Se não podemos avançar com projeto piloto um bocadinho mais pequeno e

depois daqui a um ano víamos como é que está porque tudo isto vai ser um projeto

piloto, que eu saiba não existe.  Mas tudo bem vocês, avancemos para aí, Comissões

a funcionarem e para mim declaração das pessoas que nos auxiliam de absoluta

imparcialidade neste processo. Muito obrigado.” ---------------------------------------------------

------ Alberto José Fernandes Marques – PSD: --------------------------------------------------

------ Obrigado, Senhor presidente, de forma telegráfica. Em relação a este assunto eu

também sou um entusiasta destas Smart Cities...  Tentar fazer passar a imagem que

nós somos contra o PEC,  contra as Smart Cities... Não somos, eu sou um entusiasta,

eu fiquei  apaixonado por  esta  ideia  que já  ouvi  falar  aqui  há tempos na Câmara.

Recorda-se lá uma vez foi apresentado da Câmara um projeto que era para avançar

depois não avançou tecnologicamente que era o Iplec? Eram umas antenas que se

punham na câmera, já na altura...  Na altura falou nisso, e falou nessa possibilidade de

haver uma ligação às luminárias. Eu fiquei apaixonado pela ideia e continuou e sou um

entusiasta disso tudo e acho que esse é um excelente caminho e felicito-o por ter essa

iniciativa e espero que este projeto venha a ser implementado em Águeda. Acho uma
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excelente ideia. Relativamente ao que estamos aqui a votar eu estou um bocadinho

cético.  É muito dinheiro,  são muitos anos,  estamos aqui  falar  de 120 meses uma

média de €35.000 por mês que é o que está lá no estudo. Se o concurso vier a ser

adjudicado por esse valor.  Eu presumo que mesmo que isto avance quando for  a

adjudicação do negócio, virá à assembleia municipal novamente,  algumas fases do

processo, já não será connosco mas com outros membros da futura Assembleia. Ainda

assim  estou  muito  cético  em  relação  a  isto,  eu  sou  uma  daquelas  duas  ou  três

pessoas,  salvo erro,  três pessoas que votaram contra o negócio da AdRA porque

quando estes compromissos a tão longo prazo e com tantos milhões envolvidos nos

são apresentados aqui, nós que não temos conhecimentos técnicos para isto como é o

caso, com a documentação que nos enviaram eu fico um bocadinho de pé atrás e não

gostaria de colocar o pé na argola em relação a isto portanto eu sou um entusiasta

deste projeto,  eu provavelmente vou-me abster desta votação hoje,  deste passo e

espero que todos os passos futuros sejam dados com muito, muito, muito cuidado e

essas observações que o engenheiro Hilário aqui falou têm muito que se lhe diga.

Obrigado.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Baixo: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- “Senhor Presidente, nós no nosso concelho temos uma quantidade significativa de

empresas  de  iluminação  com  tecnologia  de  ponta.  Lembro-me  agora  de  alguns

nomes, gostava de saber se tem conhecimento que alguma delas ou grande parte

delas tenham capacidade tecnológica para se lançarem neste concurso.  Acho que

fazia todo sentido se ele chegar a ser lançado, que as nossas empresas pudessem ter

oportunidade de participar. A segunda parte era que vou manter minha palavra como

costumo fazer, vou-me abster porque acho que o negócio devia ser começado com um

projeto piloto mais pequeno, não sei se as condições técnicas e o negócio e o preço e

tudo isso  exige esta  dimensão,  mas espero  bem que  eu  ao abster-me,  o  Senhor

presidente, das 10.000 arranje para lá para Barrô e Aguada de Baixo uma quantidade

significativa, que nós também precisamos. Obrigado.” -------------------------------------------

------ Senhor Presidente Câmara: --------------------------------------------------------------------
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-------  “Não sei se ficou claro que isto vai  ser pago com aquilo  que se vai poupar

energia, ok? Não totalmente, o projeto para ser pago todo com aquilo que, nós vamos

diminuir a fatura de energia, vamos pagar menos, vamos colocar estas  luminárias e

pagar menos na sua globalidade do que pagamos neste momento de energia. É isto

que está em causa,  ok? Vamos pagar menos do que pagamos, é que são muitos

milhões que nós pagamos, nós pagamos 1 milhão e tal de euros de energia por ano e

portanto pegamos numa fatia disto, em metade disto e vamos fazer esse negócio,

portanto vamos colocar, aproveitar esse dinheiro para fazer com a poupança comprar

as luminárias. Sobre as pessoas eu não tenho problemas nenhuns que seja exigido

isso às pessoas que analisam, não tenho problemas nenhuns. Agora acho que nós só

vamos  ter  uma  Assembleia  Municipal  depois  em  junho,  eu  não  vejo  problemas

nenhuns que se aprove isto e que se faça uma reunião da comissão, que se discuta

tudo, que se chame os técnicos para discutir e poderão.... Desculpe, se encontrarem.

É a primeira vez que eu volto atrás em decisões que me demonstram que não tenho

razão? Desculpem, vai ser aberto, eu não estou convencido que o concurso, que a

Comissão possa concluir que não faz sentido. Desculpe, se concluir pode ser retirado

até ao momento da apresentação de propostas, certo? Que não sei quanto tempo é

um mês ou 28 dias ou não sei quanto.... E portanto podem ser introduzidas todas as

alterações nos esclarecimentos se for entendido assim pela Comissão e pode ser feito

tudo até essa data, ok? Portanto andamos com o procedimento, a comissão reúne, vê

o que tem a ver, observa e agora não faz uma coisa, atirar isto para as calendas...

certo, é isso mesmo, exatamente.” ---------------------------------------------------------------------

------ Hilário Manuel Ferreira dos Santos - PSD: ------------------------------------------------

------ “Muito obrigado, Senhor presidente. Eu não peço à comissão para acompanhar

ou para condicionar nada. Peço às comissões que nos ajudem analisar porque eu dou

aqui o exemplo do que nos aconteceu com a AdRA, com AdRA todos votamos, todos

nos acreditamos também na boa fé do senhor presidente e do senhor executivo, todos

votamos e hoje temos todos um problema com AdRA. Eu não estou pôr em causa a

palavra do presidente, atenção a isto. Acredito no que está a dizer piamente, a única

coisa que acontece é não faz nenhum sentido...  se for  importante até se faz uma

Assembleia  extraordinária,  temos  feito  muitas.  A  única  coisa  que  acontece  é  a
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comissão  vai  trabalhar  para  quê?  Para vir  esclarecer  os  membros da Assembleia

Municipal, penso eu, do que é que está aqui e onde é que nós chegamos, é para isso

que serve a Comissão. A Comissão para acompanhar, não, para acompanhar depois é

própria Câmara que vai acompanhar isso porque tem os seus técnicos. A comissão vai

fazer isso. Eu claramente queria votar esta proposta favoravelmente e gostava de a

votar favoravelmente mas, presidente, já uma vez aqui andamos ao contrário, mais do

que uma vez, por causa das pressas. Eu fiz a pergunta há efetivamente alguma coisa

que nos abrir  a rapidamente irmos para ali  porque se não há, daqui a um mês, a

próxima Assembleia Municipal será no final de junho, o senhor tem essa possibilidade,

porque é o senhor que pede programação com a anuência do senhor presidente da

assembleia municipal de a fazermos no início de junho, estaremos a falar para o prazo

de um mês e pico para fazermos nova Assembleia Municipal,  para tomarmos uma

decisão. Se a comissão evidentemente ou as comissões que estão aqui presentes, se

comprometerem efetivamente a fazerem reuniões e fazerem esse trabalho. É a minha

proposta, simplesmente isto. Eu gostava de votar favoravelmente uma proposta deste

tipo porque eu acho que, na sua essência, pelo que o senhor me explica, é bastante

positiva,  mas carece de  alguma análise  também dos  membros  da  Assembleia  da

municipal e eu não tenho dados para isso.” ---------------------------------------------------------

------ O ponto 3.12.1 Protocolo para a valorização e promoção da biodiversidade

da Pateira de Fermentelos; Aprovado por unanimidade. --------------------------------------

------ O ponto 3.12.2 Atribuição de apoios financeiros às associações desportivas

da  época  2016/2017,  no  âmbito  do  Código  Regulamentar  do  Município  de

Águeda. Aprovado por unanimidade. -----------------------------------------------------------------

------  O  ponto 3.12.3  Aquisição  de  Serviços  de  Manutenção  de  Elevadores  –

alteração do preço de base do procedimento. Aprovado por unanimidade. ------------

------ O ponto 3.12.4 Extensão de locação de equipamentos de impressão e cópia,

destinado ao Centro de Artes de Águeda. Aprovado por unanimidade. ------------------

------ O ponto 3.12.5 Aquisição de serviços para execução do projeto Águeda +

Ativa “Sénior (Con)Vida”. Aprovado por unanimidade. -----------------------------------------
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------ O ponto 3.12.6 Aquisição de luminárias de iluminação pública, em regime de

locação operacional e respetivos serviços associados ao Município de Águeda.

Aprovado por maioria com o 1 voto contra e 3 abstenções. -------------------------------------

------ António Manuel Fernandes Martins - CDS -------------------------------------------------

------ Ó Sr. presidente, há bocadinho veio aqui um senhor, o senhor Fernando salvo

erro, porque queria saber quem é que tinha  resultado determinada proposta E quem é

que tinham sido os deputados etc.. Eu acho que esta proposta pela discussão que

mereceu,  Nomeadamente  na  parte  do  engenheiro  Hilário,  Merecia  que  o  senhor

identificasse quem vota contra quem vota favor e quem se abstém. -------------------------

------  Quem votou  contra  foi  Hilário  Santos  e  as  abstenções  penso  que  foram da

deputada Marlene,  do Wilson Gaio e do deputado Alberto Marques. Pronto muito bem.

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

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

------ “Senhor presidente, antes de começar, queria pedir-lhe autorização para dirigir

primeiro  uma  pergunta,  para  depois  obter  uma  resposta  e  continuar  com  minha

intervenção. Se bem percebi, da minha primeira intervenção, a resposta que me foi

dada em relação à repavimentação daquelas ruas que foram faladas, que pertencem a

uma empreitada completamente diferente irão estar dependentes de uma decisão que

está pendente aqui com a AdRA, assim qualquer coisa do género, que depois serão

incluídas  noutra  empreitada,  correto?  Muito  bem,  começando  então  que  essa

empreitada nada sequer tem a ver, portanto essa repavimentação é de uma primeira

empreitada  que  deveria  ser  concluída  nessa  empreitada  para  ser  aproveitada  e

demais essa reunião que me parece e que já foi aqui dito que foi uma reunião que

serviram de mediadores da AdRA em que pretendem a União de freguesias da Trofa,

Segadães e Lamas delapide o seu património, neste caso uma rede de águas, a favor

da AdRA  a troca de nada.  Essa delapidação acho de todo completamente descabida

isso é um património da freguesia. Não vamos entregar um património da freguesia é

uma empresa que vai explorá-lo, ganhar dinheiro, aumentar os preços da água a todos

nós e sabemos que o que é que daí advém. Penso que uma conversa desse género
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de, ou vocês entregam a rede ou então se calhar a obra vai demorar mais algum

tempo ou vai pender, eu não vejo isso como uma negociação, eu chamo-lhe outro

nome.  Escuso-me  de  dizer  aqui  que  acho  que  toda  a  gente  já  percebeu.  Muito

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

------ Maria da Saudade ----------------------------------------------------------------------------------

------ Muito boa noite, Senhor Presidente da Assembleia, Senhoras Secretárias, senhor

presidente da Câmara,  senhores vereadores.  Eu estou aqui  falar  na sequência da

apresentação que fez a nossa presidente da Assembleia da União de freguesias de

Trofa, Segadães e Lamas do Vouga sobre a estrada da rua da escola ali Segadães. É

um assunto  que já  está,  peço imensa desculpa de já  não estar  aqui  ninguém da

Segadães, devido a esta hora, mas estava aqui pessoal que vinha falar sobre este

assunto.  Este assunto  não é completamente correto que o senhor  vereador  Jorge

Almeida disse, que eu luto por causa da velocidade daquela estrada, não é. É uma

estrada que é a estrada principal de Segadães que liga Mourisca a Travassô,  é uma

estrada muito movimentada que não cruzam dois  veículos naquele  sítio.  Portanto,

aquilo tem que ter soluções, soluções essas que a junta pediu à câmara intervenção,

perdeu-se tempo dos técnicos, gastou-se dinheiro, a Câmara aprovou um projeto que

eu tenho os Croquis. A rua não é minha, é a rua onde eu moro. Está lá a rua onde eu

moro, sinalização na rua onde eu moro. Portanto não trocaram as ruas, eu tenho ali o

dossier  se  for  preciso  mostrar.  Foi  entregue  ao  presidente  da  Assembleia  hoje,

portanto,  é a rua onde eu moro,  aquela rua é perigosa com dois  sentidos.  Sejam

alternativas de subir de descer eu acho que se devem arranjar. Há um ano que este

caso foi colocado à Câmara à União freguesias. Dizem que vamos fazer novamente o

assunto mas eu, como há um ano que estou à espera, gostava que estivesses aqui

mais gente de Segadães, não está, mas gostava soluções. Agora o meu problema não

é a velocidade conforme foi dito aqui mas gostava que me dissessem quais são as

soluções que vou arranjar para aquela rua. Não é vamos ver porque a ver estamos a

ver um ano. Assim como também estamos a ver um sinal que vocês com certeza não

conhecem mas que com certeza que vão adquirir que é um estacionamento proibido,

que como não temos alternativas, arranjamos nós  um pneu e uma cadeira plástica

porque entretanto esta semana a Câmara fez ali uns melhoramentos naquele sítio mas
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se qualquer de você estacionar ali o automóvel vai lá ter abaixo a um campo. Nós,

freguesia de Segadães ou União de freguesias mas lugar de Segadães, na mesma

rua, o nosso sinal de estacionamento proibido é uma cadeira e um pneu. E tenho dito

mas gostava de saber qual é o prazo para esta situação ser resolvida porque não é o

excesso de velocidade ali. --------------------------------------------------------------------------------

------ Então mais uma vez eu começo por pedir desculpa pela minha intervenção há

bocado extemporânea mas isso é só para mostrar o meu descontentamento e não só

o meu porque estão aí muitas pessoas descontentes da forma, do arrastamento desta

Assembleia  e  não foi  por  terem virado as costas  que lhe  foi  dito  que foi  falta  de

educação, que foi falta de respeito. Não foi dito, há dezenas de pessoas que foram

embora que foi falta de respeito por elas virarem respostas e eu estive na Assembleia

da  Câmara  em  Águeda  e  quando  entendi  levantei-me  e  virei  costas  porque  não

gostava daquilo que estava ouvir. Não gostei e portanto levantei-me sossegadamente

e saí. Fui acusado aqui de falta de respeito. Falta de respeito penso que é convocarem

uma Assembleia para darem também a possibilidade do público falar e afinal o público

sai daqui   defraudado,  porque dezenas de pessoas foram-se embora. Eu admito que

discussão tem que ser feita, mas se me dissessem que era para durar até às três da

manhã eu não vinha cá, pura e simplesmente. Agora aproveito para pedir que me

deem resposta se quando na minha primeira intervenção coloquei  em questão do

asfalto da rua doutor Luís Saraiva a conclusão até à zona industrial, entre muros está

por concluir  e até à passagem de nível da Alagoa não me deram resposta se vão

concluir se não vão concluir porque começarem a casa e deixarem o telhado por fazer

de  nada  serve  fazer  nas  paredes,   se  não  concluírem  aquela  obra,  se  ficar  ali

embarrancada, eu gostaria de saber para quando é que vão, portanto, acabar daquela

obra. E penso que não é por falta de respeito à Assembleia, mas uma certa indignação

de  a  gente  de  facto,  o  público  vir  aqui  à  Assembleia,  e  sair  defraudado...  Por

demasiado tempo, a Assembleia foi protelando foi disputando taco a taco taco a taco

taco taco e as pessoas chegam a pontos que... eu sei que as coisas têm que ser

discutidas  mas podiam também abreviar  as coisas  de forma,  se  não desse numa

Assembleia ,desse para duas assembleias para discutir contas, são coisas sérias. Não

é para trazer aqui a Assembleia à população para depois a população não poder ser

atendida. Isto tira-nos do sério. -------------------------------------------------------------------------

Ata da 2ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 28/abril/2017

94



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

------ Vice-presidente --------------------------------------------------------------------------------------

------  Boa noite  e  ainda bem que fazem aqui  estas questões e  de forma objetiva.

Relativamente à questão da AdRA e da obra que não tem andado e que precisa de

uma decisão e uma decisão que, volto a repetir, pelo menos por agora é entre a junta

de freguesia e a AdRADe fazer e água.  Freguesia de Segadães tem único sistema de

distribuição de água do Concelho, água paga, gerido por uma Junta Freguesia,  que

era  a  junta  de  freguesia  de  Segadães  e  que  agora  junta  de  freguesia  da  Trofa

Segadães e Lamas do Vouga.  Curiosamente,  logo aqui acima, na Trofa,  a água é

distribuída pela AdRA com os preços da AdRA e com o serviço prestado pela AdRA.

Segadães, Fontinha têm um serviço com uma captação própria gerida pela Junta de

freguesia e portanto com outro tipo de tarifário e não é isso que está em causa. O que

está em causa aqui nesta situação é uma coisa muito simples, a Fontinha tem uma

rede saneamento numa das ruas, naquela rua principal que desce até ao Largo da

Feira, cá baixo, construída ainda no tempo da Câmara Municipal mas muito já em

cima do limite da altura da concessão à AdRA e entretanto tem uma outra rede que

passa pela rua Manuel Tavares e Clemente Carvalhais que foi feita com adiantamento

da Câmara Municipal já no tempo da AdRA para servir, nomeadamente, o novo polo

educativo, da Trofa e o Instituto Duarte Lemos. Serviu naturalmente esses dois focos

muito frequentado por pessoas,  por alguns professores e naturalmente pessoal das

diversas escolas e naturalmente que serviu todo o conjunto de habitações e outros

tipos  de estabelecimentos  por  onde passou.  O que quer  dizer  que também serve

esses dois arruamentos de Segadães.  O que acontece é simples, portanto, na Trofa

onde foi feito o saneamento, as pessoas pagam saneamento e pagam saneamento

como toda a gente no concelho. Na Fontinha e em Segadães não pagam saneamento,

porque  a  junta  de  freguesia  gere  o  sistema e  não  cobra  saneamento.  A AdRA e

atenção que isto é uma questão da AdRA que todos nós podemos perceber, disse o

seguinte,  predispôs-se  a  uma  coisa,  nós  temos  a  empreitada  para  acabarmos  o

saneamento em Segadães mas só avançaremos se pudermos cobrar o saneamento.

Colocaram-se três hipóteses numa reunião onde eu também estive e com os membros

da  Assembleia  de  Freguesia  que  na  sua  maioria  não  apareceram  apesar  de

convocados. Com os presentes os poucos presentes que estavam colocaram-se três

hipóteses. Uma, a Junta Freguesia negociar a exemplo do que fizeram as câmaras
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com a AdRA, a  transição do sistema de distribuição de água para AdRA, era uma

hipótese. Portanto, a junta de freguesia negociaria, é um negócio particular entre a

junta e a AdRA seria ressarcida e portanto não era a troco de nada. Hipótese dois, a

junta de freguesia mantém o sistema de água com a cobrança como está mas cobra e

segundo  o  tarifário  das  outras  pessoas,  o  tarifário  de  saneamento,  cobra  o

saneamento  e  transfere  esse  valor  para  a  AdRA.  Perfeitamente  justo,  no  mínimo

porque neste momento,  volto  a repetir,   em Segadães e Fontinha neste momento

ninguém paga saneamento.  Terceira opção, a junta de freguesia diz ok,  nós temos o

sistema da água e vamos fazer o nosso sistema de drenagem de águas residuais e

portanto não queremos nada com a AdRA. Ficamos à espera de uma resposta, essa

resposta  até  hoje  não  foi  dada  pela  Junta  de  Freguesia,  neste  momento  uma

empreitada que entretanto foi correndo e que está, decorreu concurso público e já está

numa fase de adjudicação, que importa e que tem além de outros arruamentos, eu

posso falarmos por exemplo da Rua da Nogueira, a rua que vem ali muito perto da

junta que passa por trás das escolas e toda esta rua principal e todas as ruas aqui

acessórias  a  esta  rua  principal,  à  rua  da  escola  estão  a  aguardar  que  haja  uma

decisão da junta, uma destas três decisões. Portanto, que negoceie com a Adra. A

junta de freguesia, meus amigos, pura e simplesmente não dá resposta nem A, nem B,

nem C. Muito obrigado por ter podido esclarecer. Segunda situação relativamente à

rua da escola. Meus amigos, já explicamos o processo. A única coisa que pode e é

muito perto daqui,  quem quiser pode perfeitamente ver e é muito fácil  perceber.  A

opção que foi proposta e que consideramos um erro é claramente o seguinte, era as

pessoas que iriam a descer aqui a rua da escola antes de chegar à  parte mais estreita

da rua, que efetivamente não permite a passagem de um carro pelo outro, mas que

durante  todo  este  tempo,  as  pessoas  efetivamente  fazem  um  compasso  e  vão

passando, teriam que virar à esquerda, depois à direita e voltavam a cortar à esquerda

para entrar novamente em direção à Fontinha. Meus amigos, eu não parece que esta

duas viragens à esquerda que seriam de todo um aumento de segurança fosse para

quem fosse. Portanto entendemos que esta hipótese não fazia. A outra hipótese era o

trânsito que vem no sentido ascendente teria que sair à direita portanto antes do sítio

estreito e depois junto àquele bairro novo cortavam à esquerda e depois reentravam

aqui num corte à direita a subir em que teriam de invadir a faixa contrária, porque foi

Ata da 2ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 28/abril/2017

96



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

testado.  Meus  amigos,  foi  isto  que  se  fez.  A única  coisa  que  nos  preocupa,  não

desmotiva  nada  não  o  faz  nem  deixa  de  fazer,  preocupa-nos  a  segurança  das

pessoas. Não só as que ali vivem mas de todas as que ali passam. Relativamente à

rua da Quinta do Neves João, suponho eu que é o nome. Meus amigos, nós fizemos

aquela  rua  e  na  empreitada  prevê  que  seja  pavimentado  na  sua  extensão  total,

tivemos alguma dificuldade em chegar a acordo com os proprietários dos terrenos.

Posso-vos dizer que o senhor do lado, no sentido de quem desce, do lado esquerdo,

já  temos  acordo  firmado  para  continuar  a  obra.  Falta  atingir  o  acordo  com  os

proprietários do lado direito. A empreitada está a decorrer e naturalmente que a nossa

disposição de fazer dobra. já volto a repetir, consegui o acordo do lado esquerdo quem

desce, falta conseguir o acordo com os proprietários do lado direito. Meus amigos, era

o que tinha a dizer.” ----------------------------------------------------------------------------------------

------ 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, pelas duas horas e trinta e dois minutos do dia 29

de abril  de 2017,  da qual,  para constar,  se  lavrou a presente  Ata,  que tem como

suporte, gravação áudio e vídeo digital de tudo o que ocorreu na Sessão e que vai ser

assinada pelo Presidente e pela Primeira Secretária da Mesa. -------------------------------–

O Presidente da Mesa:

A Primeira Secretária:
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