
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

 ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA

DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

------ Aos trinta dias do mês de junho, do ano de dois mil e dezassete, pelas vinte e

uma horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Águeda, teve lugar a 3ª Sessão

Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda do ano de 2017, com a seguinte Ordem

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

------ 1 – Aprovação de Atas:---------------------------------------------------------------------------

------ 1.1 – Ata da 1ª Sessão Ordinária, de 17 de fevereiro de 2017; ----------------------

------ 1.2 – Ata da 2ª Sessão Ordinária, de 28 de abril de 2017; ----------------------------

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

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

------  3.1  –  Apreciação da informação escrita  do Ex.mo Senhor  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  da  atribuição  de  medalha  municipal  de

dedicação aos colaboradores da Câmara Municipal de Águeda;  ------------------------

------  3.3  –  Tomada  de  conhecimento  da  atribuição  de  Medalha  Municipal  de

distinção aos colaboradores da Câmara Municipal de Águeda; --------------------------

------ 3.4 –  Tomada de conhecimento da rescisão do contrato de programa n.º

135/2015; -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------  3.5 –  Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de adesão do

município de Águeda à rede de municípios piloto CESOP local; -------------------------

------ 3.6 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de celebração do

contrato programa para: --------------------------------------------------------------------------------

------ 6.6.1 –  Cedência das instalações do Centro de Atividades Náuticas Bério

Marques; -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.6.2 –  Colaboração no âmbito da gestão e da dinamização do Centro de

BTT  de Águeda; -------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.7 – Análise e votação de proposta da Câmara Municipal de atribuição de

apoio às Freguesias e Uniões de Freguesias: --------------------------------------------------
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------  3.7.1 –  União de Freguesias de Barrô e Aguada de Baixo,  no âmbito do

evento anual “Estás em Barrô…Mexe-te! 2017”; -----------------------------------------------

------ 3.7.2 –  União de Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira, no âmbito do

evento “Travassô e Óis da Ribeira em Movimento 2017”; ----------------------------------

------  3.7.3  –  União  das  Freguesias  de  Recardães  e  Espinhel,  no  âmbito  da

Construção do Centro de BTT de Águeda; -------------------------------------------------------

------ 3.7.4 –  Junta de Freguesia de Fermentelos, no âmbito da organização do

“FermentelosFEST” – Festival das Associações de Fermentelos – 2017; ------------

------  3.7.5  –  União  de  Freguesias  do  Préstimo  e  Macieira  de  Alcôba,  pela

organização do evento “Fim-de-semana Radical”; --------------------------------------------

------  3.8 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal de aceitação de

candidatura  fora  de  prazo  e  consequente  atribuição  de  Apoio  à  União  das

Freguesias  de  Recardães  e  Espinhel,  no  âmbito  da  organização  do  evento

“Freguesia em Festa”;-----------------------------------------------------------------------------------

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

candidatura  fora  de  prazo  e  consequente  atribuição  de  Apoio  à  Junta  de

Freguesia  de  Macinhata  do  Vouga,  no  âmbito  da  organização  do  evento

“MacinhataFEST – Festival das Coletividades”;------------------------------------------------

------  3.10 Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal para afetação ao

domínio público municipal do logradouro da Escola de Arrancada do Vouga e

constituição de direito de superfície sobre os seus edifícios a favor da Junta de

Freguesia de Valongo do Vouga e da Casa do Povo de Valongo do Vouga; ---------

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

estabelecimento  de  Acordo  de  Cooperação  no  âmbito  do  Orçamento

Participativo de Águeda “Náutica de Lazer”; ----------------------------------------------------

------ 3.12 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal para atribuição

de  subsídio  à  ABARDEF,  União  de  Freguesias  de  Belazaima,  Castanheira  e

Agadão e Junta de Freguesia de Valongo do Vouga; ----------------------------------------

------3.13 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal para pagamento

dos valores das obrigações contributivas do pessoal não docente; --------------------

------3.14 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal de alteração das

normas de acesso e utilização das “Hortas d’Águeda”;- ------------------------------------
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------3.15 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal da 8ª Alteração

ao Código Regulamentar do Município de Águeda; -------------------------------------------

------3.16 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal de 1ª Alteração

ao Mapa de Pessoal 2017; ------------------------------------------------------------------------------

------ 3.17 – 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: ---------------------------------------------------------------------

------  3.17.1  Programa  de  Apoio  às  Organizações  de  Solidariedade  Social  –

proposta de atribuição de apoios para 2017; ----------------------------------------------------

------3.17.2  Aquisição  de  Serviços  de  Transporte  Escolar  para  Alunos  com

Necessidades Educativas Especiais; --------------------------------------------------------------

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

Guedes Vitorino, que saudou os presentes, bem como todos os que acompanhavam

a sessão através dos canais de comunicação.  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; ---------------------------------------------------

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

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

------ Ana Patrícia Vinhal de Matos Sanches – CDS-PP;  ---------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

------ Paulo Manuel Matos Soares – PSD; ----------------------------------------------------------
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------ Casimiro Agnelo Oliveira Pinto - PS; ----------------------------------------------------------

------ Maria de Fátima Sampaio e Silva – PSD; ---------------------------------------------------

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

------ Jorge Miguel dos Santos Melo – 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  –  União  das  Freguesias  de

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

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

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

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

Castanheira do Vouga e Agadão; ----------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

------  Manuel  José  de  Almeida  Marques  Campos   –  União  das  Freguesias  de

Recardães e Espinhel; ------------------------------------------------------------------------------------

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

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

------ Daniela Rute de Oliveira fernandes  – União das Freguesias de Trofa, Segadães

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

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

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

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

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

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

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

------ João Carlos Gomes Clemente – PS – Vereador -------------------------------------------
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------ Luís Miguel Marques Vidal de Oliveira – CDS – Vereador; ------------------------------

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

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

------ A Deputada Marlene Oliveira que seria substituída por Maria de Fátima Sampaio;

o Presidente da União de Freguesias de Recardães e Espinhel, Pedro Gomes, que

seria substituído pelo Vogal da Junta, Manuel Campos; o Deputado António Martins

que seria substituído por Ana Patrícia Sanches; o Presidente da União de Freguesias

de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga que seria substituído pela Secretária da Junta,

Daniela Fernandes e, finalmente, o Presidente da Junta de Freguesias de Valongo do

Vouga, José Pedro Xavier, que seria substituído pelo Secretário, João Carlos Pereira. 

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

------ De imediato, o Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento de uma missiva

do Senhor Presidente da Câmara a propósito do Selo Europeu de Qualidade Prémio

Boas Práticas URBACT, que foi atribuído ao orçamento participativo de Águeda e que

será entregue ao município no dia 3 de outubro de 2017 na Estónia, numa cerimónia

integrada no URBACT CITY FESTIVAL. A este prémio foram apresentadas duzentas e

setenta  candidaturas,  de  duzentas  e  dezanove  autarquias  e  das  noventa  e  uma

selecionadas,  encontravam-se  sete  portuguesas,  entre  as  quais  a  Autarquia  de

Águeda.  O  URBACT é  um programa Europeu  que  tem  como  principal  objetivo  a

promoção do trabalho em rede e a troca de experiências e conhecimentos. O título de

URBACT Good Practice City é  um prémio de extrema importância que confere às

cidades  o  reconhecimento  e  visibilidade  que  elas  merecem  pelos  resultados

alcançados. Esta distinção não seria possível sem o superior empenho e dedicação de

todos aquelas que diariamente na Câmara Municipal contribuíram para a construção

do modelo que é seguido pelo orçamento participativo de Águeda e que estiveram

envolvidos em todo o processo.  ------------------------------------------------------------------------

------ O Senhor Presidente da Mesa colocou, ainda, à consideração da Assembleia

uma proposta que foi rececionada pela Mesa da Assembleia da autoria da Primeira

Secretária, Carla Tavares, de dois votos de pesar, um pelo trágico desaparecimento

de Milton Reis, funcionário da Câmara Municipal de Águeda, e outro pelos terríveis

acontecimentos  de  Pedrógão  Grande,  propondo  que  esta  passasse  a  ser  uma

proposta  da  Assembleia  Municipal  e,  sendo  que  todos  se  pronunciaram
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favoravelmente,  passou-se  à  leitura  dos  votos  de  pesar,  que  se  transcrevem  na

integra: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Carla Tavares – Primeira Secretária:  ---------------------------------------------------------

------ “Passaria então a ler o primeiro voto de pesar pelas vítimas dos incêndios de

Pedrogão Grande. Deflagrou no passado dia 17 de junho um incêndio que afetou a

região  de  Pedrogão  Grande,  Castanheira  de  Pera  e  Figueiró  dos  Vinhos.  Na

sequência  deste  terrível  incêndio  perderam  a  vida  sessenta  e  quatro  pessoas  e

ficaram feridas mais de duzentas pessoas, muitas outras perderam quase todos os

seus bens,  os quais foram totalmente devorados pelo fogo e ficaram para sempre

perdidos. Este é um momento de grande dor e consternação que afetou não só as

vítimas diretas do incêndio, mas todos os portugueses, que por todo o país se têm

associado à dor destas vítimas. Importa respeitarmos o silêncio que se impõe pelas

vítimas mortais, todavia não poderemos deixar de honrar a sua memória manifestando

o nosso apoio e solidariedade às famílias enlutadas. No entanto, a melhor forma de

honrar a memória destas vítimas será sempre exigindo que sejam tomadas medidas

que procedam ao verdadeiro ordenamento do território e que seja feita uma reflexão

séria e profunda sobre a forma como plantamos as nossas florestas, como fazemos

prevenção de incêndios e como reagimos em caso de catástrofes como esta. Assim, a

Assembleia Municipal de Águeda,  reunida em sessão ordinária de 30 de junho de

2017, expressa o seu profundo pesar por estas sessenta e quatro vítimas mortais,

endereçando aos seus familiares  e amigos as mais  sentidas  condolências  que se

estendem também a toda a população, aos Presidentes das Câmaras Municipais e

Presidentes das Assembleias Municipais de Pedrogão Grande, Castanheira de Pêra e

Figueiró dos Vinhos, e bem assim aos Presidentes das Câmaras Municipais e das

Assembleias Municipais de Góis, Sertã e Pampilhosa da Serra, Arganil,  Alvaiázere,

Penela e Ancião, que viram também os seus territórios serem afetados pelos terríveis

incêndios que deflagraram nos dias que se seguiram e que destruíram muitas parcelas

do território,  empresas e habitações,  provocando danos irreparáveis  a milhares de

pessoas.  As  Deputadas  e  os  Deputados  da  Assembleia  Municipal  de

Águeda.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------- Não havendo quem quisesse usar da palavra relativamente a este voto de

pesar, o Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação, tendo-se verificado que a
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Assembleia  aprovou por unanimidade o  voto  de pesar  relativo  aos incêndios de

Pedrogão Grande. ------------------------------------------------------------------------------------------

------- Carla Tavares – Primeira Secretária: ---------------------------------------------------------

------  “Voto  de pesar  pelo  falecimento  de Milton  Jorge Conceição dos Reis.  Milton

Jorge Conceição dos Reis faleceu na madrugada do passado domingo,  dia 25 de

junho, aos 39 anos de idade, vítima de acidente de viação. Nascido em Caracas a 30

de agosto de 1977, filho de José Manuel da Conceição Alves e de Maria de Fátima

dos Reis Santos Alves, ambos naturais de Óis da Ribeira, concelho de Águeda. Em

1987 a família regressa a Portugal, passando a residir na freguesia de Óis da Ribeira.

Frequentou a 4ª classe da Escola Primária de Óis da Ribeira, seguindo-se a Escola

Preparatória Fernando Caldeira e, mais tarde, a Escola Secundária de Adolfo Portela,

em Águeda. A 3 de setembro de 2001 entrou ao serviço da Câmara Municipal de

Águeda onde desempenhou as funções de sapador nos serviços da Proteção Civil e,

mais tarde, as funções de Assistente Técnico da Divisão de Manutenção, funções que

desempenhou até à data do seu tão prematuro desaparecimento no passado domingo.

Por todos os que com ele privaram é, e será sempre, recordado pelo sorriso fácil e

sincero, que mais não era que o espelho de uma alma alegre, afável,  generosa e

sempre disponível. Ao serviço da Câmara Municipal de Águeda primou sempre pela

dedicação e competência na forma como desempenhava as funções que lhe eram

confiadas, qualidades que foram reconhecidas pelo Executivo da Câmara Municipal de

Águeda ao atribuir-lhe, no passado dia 20 de junho, a Medalha Municipal de Distinção.

Assim, a Assembleia Municipal  de Águeda,  reunida em sessão ordinária de 30 de

junho  de  2017,  expressa  o  seu  profundo  pesar  pelo  falecimento  de  Milton  Jorge

Conceição dos Reis e envia aos seus pais, José Manuel da Conceição Alves e Maria

de  Fátima dos  Reis  Santos  Alves,  irmãos,  Jony  Daniel  Conceição  dos  Reis,  aqui

presente, e Viviana Conceição dos Reis, e ainda à sua companheira, Cátia Susana

Gomes Pereira, as mais sentidas condolências, bem como a toda a sua família e todos

quantos com ele privaram e o tiveram como amigo. Os Deputados e as Deputadas da

Assembleia Municipal de Águeda.” --------------------------------------------------------------------

------ Não havendo quem quisesse usar da palavra relativamente a este voto de pesar,

o  Senhor  Presidente  da  Mesa  colocou-o  a  votação,  tendo-se  verificado  que  a

Assembleia o  aprovou por unanimidade. Foi, ainda, proposto pela Sra. Secretária
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que se fizesse um minuto de silêncio em memória do Milton Reis, que foi de seguida

cumprido. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

------ 1.1 – Ata da 1ª Sessão Ordinária, de 17 de fevereiro de 2017; ---------------------

------ 1.2 – Ata da 2ª Sessão Ordinária, de 28 de abril de 2017; ----------------------------

------ Não havendo inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem do Trabalhos,

o  Senhor  Presidente  da  Mesa  colocou-o  a  votação,  tendo-se  verificado  que  a

Assembleia aprovou por unanimidade ambas as atas. ----------------------------------------

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

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

excelentíssimo  presidente  da  assembleia  informou  acerca  do  funcionamento  das

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

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

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

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

cidadão é permitido sob qualquer pretexto intrometer-se nas discussões, 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: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Dina Duarte: ------------------------------------------------------------------------------------------

------  “Boa  noite,  estou  aqui  hoje  em  representação  de  um  grupo  de  pessoas

voluntárias,  presentes  aqui  nesta  Assembleia.  Exmo.  Senhor  Presidente  da

Assembleia Municipal,  respetivas Secretárias, Exmo. Senhor Presidente da Câmara

Municipal, respetivo Executivo, Exmas. Senhoras e Senhores Deputados Municipais,

Exmos.  Senhores  Presidentes  de  Junta,  a  quem  nos  assiste  pela  Águeda  TV  e

respetivo público aqui presente, comunicação social, a quem desde já deixo o reparo,

o que aqui nos traz hoje teve uma cobertura por um canal de televisão nacional, pelo

qual tivemos conhecimento do caso, estranho não ter encontrado nada nos nossos

semanários  refente  ao  assunto.  Aos  36  anos,  a  Paula,  perfeitamente  saudável,

casada,  com  dois  filhos,  sofreu  uma  paragem  cardíaca  na  preparação  para  uma

intervenção  cirúrgica  à  vesícula, aparentemente  provocada  pela  anestesia.  As
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sequelas  deixaram-na  tetraplégica,  num  estado  praticamente  vegetativo,  sem

conseguir falar, comunicar, comer, fazer as suas necessidades fisiológicas, resumindo,

com uma incapacidade  de  noventa  e  cinco  por  cento.  A  Paula  foi  sujeita  a  uma

traqueostomia  para  conseguir  respirar,  a  Paula  tem  que  ser  alimentada  por  uma

sonda,  a Paula tem que ser constantemente aspirada para conseguir respirar com

facilidade,  a Paula  ficou completamente  dependente,  entregue à  sua própria  sorte

vinte e quatro horas por dia, trezentos e sessenta e cinco dias por ano. Foram pedidas

responsabilidades ao Hospital  da Misericórdia  de Sangalhos.  Presume-se que,  por

forma a fugir às mesmas, apresentou-se à insolvência e o processo continua ainda por

resolver em Tribunal.  Após termos tido conhecimento da situação, arregaçamos as

mangas  e  organizamos,  no  passado  dia  25  de  junho,  uma  caminhada  solidária

entitulada “Vamos ajudar a Paula” que teve cerca de 600 inscrições, e aproveito desde

já o momento para agradecer a presença de todos. Foi no decorrer desta organização

que nos fomos familiarizando com o caso e onde, por cada informação que obtivemos,

fomos ficando cada vez mais perplexos com a inoperância das responsabilidades do

Estado,  as  quais  se  encontram  consagradas  na  Constituição  da  República

Portuguesa. A esta Assembleia Municipal, que é o maior representante do Estado no

nosso  município,  queremos  dizer  o  seguinte:  está  consagrado  na  Constituição  da

República Portuguesa, nomeadamente no artigo 71º n.º 2, que o Estado obriga-se a

realizar uma política nacional de prevenção, de tratamento, reabilitação e integração

dos cidadãos portadores de deficiência e de apoio às suas famílias, sem prejuízo dos

direitos e deveres dos pais ou tutores. Questiono quais foram as responsabilidades

assumidas pelo Estado perante a Paula. A Paula foi submetida a um ato hediondo de

negligencia médica, a Paula foi abandonada pelo marido, a Paula foi abandonada pelo

Estado Português, perguntamos porquê? Afinal, neste estado de direito onde estão os

direitos dos cidadãos que não são assegurados pelos deveres do Estado? Embora

este contribuinte tenha sido esquecido pelo estado, a Paula não deixou de ser amada

pelos pais e amigos, pais estes que, tomados pelo desespero, foram obrigados a pedir

a  reforma antecipada,  sofrendo com isso  cortes  substanciais  para  poderem tomar

conta da sua filha  a tempo inteiro.  Este  agregado familiar  não aufere   700 euros

mensais, e o estado clínico da Paula tem uma despesa fixa de 800 euros por mês.

Peço a esta Assembleia que façam contas. De que vive este agregado familiar? Neste

inferno  desesperante,  os  pais  da Paula  viram uma luz  ao  fundo  do  túnel  após  o
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conhecimento de uma clínica de reabilitação no Porto, a qual tem uma equipa liderada

pelo Dr. Álvaro Lazares, que depois de realizar uma avaliação à Paula, em novembro

de  2015,  confirmou  a  possibilidade  da  sua  recuperação  substancial  através  de

tratamento composto de vinte e oito sessões,  falamos de cerca de um ano e que

engloba várias especialidades médicas. As poupanças dos pais da Paula permitiram-

lhe  apenas  fazer  quatro  meses  de  tratamento,  com melhorias  muito  significativas,

recuperando  alguma  audição  e  alguma  mobilidade.  No  entanto,  este  tratamento

ascende a 6 mil e 500 euros mensais. No total, estamos a falar de 55 mil euros para

que a Paula possa recuperar alguma da sua autonomia. À presente data, os pais da

Paula já gastaram todas as suas poupanças, venderam a própria casa para angariar

dinheiro, vivem agora num apartamento T2 em Recardães, num primeiro andar, sem

elevador. Senhores, donos da política e representantes do Estado em Águeda, nós

hoje  não  vimos  aqui  pedir  dinheiro,  mas  de  forma  recorrente  ouvimos  dizer  que

Águeda tem das maiores e das melhores coberturas de Ação Social, não conseguimos

ver onde, nem como. Vejamos, os pais da Paula pediram ajuda a várias instituições,

das quais,  Segurança  Social,  requereram uma pensão  de invalidez  para  a  Paula,

indeferido; requereram pela terceira vez subsídio por assistência de terceira pessoa,

sem resposta;  requereram complemento por deficiência,  sem resposta;  requereram

apoio  para  fraldas  com  a  ajuda  da  Dra.  Cristina  do  SAP  de  Águeda,  aguardam

resposta; pediram também ajuda a várias instituições do Concelho, nomeadamente,

Cruz  Vermelha  Portuguesa  de  Águeda,  que  muito  sensibilizada  com  a  situação,

ofereceu-lhe dois garrafões de tampinhas para reciclar; pediram ajuda, há cerca de um

ano, ao Centro Paroquial de Recardães, até à data sem resposta; solicitaram serviço

de  transporte  de  doentes  com  credencial  aos  Bombeiros  Voluntários  de  Águeda,

mostraram-se indisponíveis,  está a ser assegurado pelos Bombeiros Voluntários de

Oliveira  do Bairro.  Nós próprios,  aquando da caminhada,  demos conhecimento ao

Centro Municipal de Marcha e Corrida de Águeda da realização da mesma, com o

objetivo de participarem ativamente na caminhada,  resposta,  nenhum dos técnicos

ficou  indiferente  à  causa,  no  entanto  temos  constrangimentos  que  queremos

contornar.  Não  entendemos  quais  e  a  ajuda  foi  zero.  Face  ao  acima  exposto,

apelamos ao Município que tente melhorar a deteção e diagnóstico dos casos sociais,

pois parece-nos que este caso acima descrito não será único, poderão existir muitos

mais encobertos, muitos deles provocados pela crise financeira que o país atravessa,
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em que surgem cada vez mais casos de pobreza envergonhada. Nesta nova era de

Doutores  e  Doutoras,  Mestres  e  Especialistas,  muito  se  trabalha  nos  gabinetes  e

pouco se vive o mundo real e é só na rua que se sente o frio que as pessoas passam,

que  se  ouve  sussurros  do  desespero,  que  se  sentem  os  cheiros  da  falta  de

higienização e se ouvem os silêncios da solidão. Nós ficamos deveras impressionados

quando vimos os atuais atores do associativismo social de Águeda mais preocupados

com  glamorosos  jantares,  viagens,  distribuição  de  rebuçados  a  crianças

empobrecidas,  que  mais  nos  parece  verdadeiras  campanhas  de  quem  está  nas

instituições, não para servir, mas sim para ser servido e, desta forma, promover uma

vaidade, um mediatismo, um falacioso status social. Meus senhores, não existe uma

vida que valha menos ou mais do que outra, não existe lealdade pela metade, não

existe um meio caráter, não se cede virtude, não se compra integridade moral, ou se

tem ou não se tem, ou se é ou não se é, e a ação social tem tudo para dar certo se

não for politicagem, mas para isso tem que existir imparcialidade política e idoneidade

social. A sensação que fica é que o sistema da rede social quebra-se sempre pelo elo

mais fraco e, já para finalizar nesta fase de Campanha eleitoral, não poderia deixar de

questionar aos novos atores políticos se estarão devidamente juntos? Se o Concelho

Local  de  Ação  Social,  se  a  União  de  IPSs,  se  o  Programa Águeda  Solidária,  se

estarão a trabalhar no caminho certo ou será que lhes falta estarem presentes, com

competência, rigor, lealdade, ou será que lhes falta trabalhar em proximidade, uns com

os outros e sobretudo com a população? Para fazer face a todas estas dificuldades, os

pais da Paula viram-se obrigados a recolher material reciclável, tampinhas de plástico,

latas de sumo, rolhas de cortiça, papel, tendo sido cedido um espaço pela Junta de

Freguesia de Recardães para armazenamento de todo este material, e friso, é o único

apoio  que  estes  pais  recebem  à  data.  Queria  deixar  aqui  o  apelo  a  todos  os

munícipes, se puderem, que recolham todo este tipo de material e lhes façam chegar,

e  para  terminar  queremos  deixar  uma  palavra  de  alento  aos  pais  da  Paula  pela

coragem e determinação que têm tido. Espero que este caso não fique esquecido, que

não seja ignorado por quem de direito. Obrigado e boa noite.” ---------------------------------

------ Francisco Marques Vidal: -----------------------------------------------------------------------

------ “Boa noite, eu sou o Francisco Marques Vidal, nascido em Águeda. Considero

esta altura uma altura privilegiada para fazer um balanço do momento político e trazer-

vos  a  visão  da  candidatura  do  Bloco  de  Esquerda,  na  qual  eu  participo.  Senhor
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Presidente  da Assembleia,  Senhoras  Secretárias,  Senhor  Presidente da Câmara e

Vereação,  Senhores Deputados e restante público,  enquanto movimento político,  o

Bloco de Esquerda bate-se pelo forte fornecimento no serviço público, pois estes são

um sinal claro da saúde num estado forte, próximo das pessoas, de tudo e de todos,

de braços erguidos sem qualquer discriminação. Em Águeda, este executivo procurou

sempre passar a ideia de ser moderno e inovador, a única coisa que alcançou foi ser o

último grito nas tendências neoliberais que hoje, melhor do que nunca, sabemos que

são perigosas e devastadoras para a sociedade que queremos transformar. As contas

da Câmara refletem a ineficácia das políticas seguidas, criaram centenas de iniciativas

mas que resultado nos podemos satisfazer? Nas ruas vemos cada vez mais gente a

remover o lixo; a cultura, andamos a engordar um cartel que deixou prejuízos por todo

o país, nem um ganho substancial para amostra; a nível empresarial, Águeda tornou-

se  um  paraíso  fiscal,  para  grandes  indústrias,  mesmo  quando  estas  insistem  em

baixos salários e trabalhos precários;  a nível  turístico,  temos uma marca cheia de

nada,  e  algumas  fotografias  bonitas,  não  há  objetivos  planeados;  a  nível  de

informação,  as reuniões do executivo continuam fechadas e sobre si mesmo, e os

pedidos de credenciais do acesso ao site Municipal tardam em chegar, bem como as

informações necessárias  e  desatualizadas,  como por  exemplo,  os  gastos  recentes

com a habitação social. Minhas senhoras e meus senhores, em política fazer um bom

trabalho traduz-se na descida da abstenção, e as queixas não param de chegar e

ainda começamos a campanha e as pessoas já nos procuram para que escutemos as

sua reclamações,  trazemos aqui  algumas,  a saber:  o vazio autárquico a nível  dos

transportes públicos, como é possível uma cidade como a nossa desenvolver-se sem

transportes  públicos?  Quanto  é  que  se  paga  por  ano  à  Transdev?  Porque  é  que

quando existem falhas de transportes escolares ninguém as assume? Por isto, o Bloco

entende que o contrato vigente não serve a cidade e empurrar com a barriga para a

frente não é solução. Também o comboio é uma preocupação de todos os dias, não

esteja pendente da nossa vontade política, mais bonito foi ver a Direita a brincar o seu

voto  com  as  suas  lágrimas  de  crocodilo,  que  em  relação  ao  desinvestimento  na

ferrovia após um mandato de governação que privou a nossa região do Vale do Vouga

com mais de quatrocentas e dez mil pessoas sem comboio. Em relação às águas e ao

saneamento que é com desagrado e muita tristeza que vemos candidaturas à Câmara

fazerem  de  conta  que  não  é  nada  com  eles,  as  faturas  duplicaram  há  poucas
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semanas,  há  contas  da  água  que  atingiram  preços  incomportáveis  para  os

Aguedenses  e  há  candidaturas  que  têm  o  desplante  de  dizerem  estamos  mal

preparados neste aspeto. É um tema muito difícil e sabem porque dizem isto, porque

voltar a ter a água e o saneamento público é uma decisão política e não dos ditos

grandes partidos, está interessado em baixar as contas ..., o grande interesse do PS,

PSD e CDS e agora dos independentes é o aumento constante dos lucros das Águas

de Portugal através da venda fácil de bens essenciais à vida humana. Segundo nos

dizem,  a  municipalização  escolar  em fase  de  avaliação,  quais  são  as  conclusões

preliminares que a Câmara pode apresentar? Apesar de tudo, no Bloco sabemos que

a  municipalização  da  educação  é  uma machadada  grave  na  coesão  territorial  do

nosso país e vai aumentar o fosso entre ricos e pobres. Senhor Presidente, Senhores

Vereadores,  aqui  não se podem dar  por  satisfeitos  com o desenrolar  de algumas

iniciativas  que  foram  criando,  como  é  que  o  município  aceitou  gerir  todo  o

funcionamento das escolas se até agora não foi capaz de garantir transporte escolar

condigno,  e  uma  alimentação  saudável  aos  alunos?  Com  isto  termino.  Muito

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

------ Manuel Henriques: ---------------------------------------------------------------------------------

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

Câmara,  o  meu  nome  é  Manuel  Henriques,  Senhores  Vereadores,  Senhores

Deputados. Senhor Presidente, quando está a passar um fatídico ano sobre o incêndio

que assolou o nosso concelho de Águeda, impõe-se perguntar ao Senhor Presidente o

que foi feito para minimizar as dezenas e dezenas de milhões de contos de prejuízos

dos produtores florestais. É que eu, como muitos dos mais de sete mil proprietários de

Águeda, não vimos nada. O que sabemos e consta é que, devido à dimensão da área

ardida, muitos proprietários tiveram que dar a sua madeira, outros devido ao ano com

pouca  chuva  tiveram que  pagar  serviços  exorbitantes.  Os  custos  para  rechega  e

transporte atingiram em muitos casos trezentos por cento devido ao mau estado das

vias e dos caminhos. Estes preços, como sabem, é um escândalo. Senhor Presidente,

em  2016,  o  distrito  de  Aveiro  foi  dos  mais  assolados  pelos  incêndios,  Águeda,

Albergaria, Anadia, Sever do Vouga, Castelo de Paiva, Arouca, e os nossos vizinhos,

São Pedro do Sul, o Senhor Presidente, Senhores Deputados, assistiu-se neste caso

a que o poder, ao que se pode chamar o branqueamento político nada foi dito, nada foi

reivindicado como direito para os nossos produtores, nem a baixa de IRS, Segurança
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Social, nem IRC, nem ajudas à reposição da capacidade produtiva, etc.. A floresta,

qualquer que ela seja, não são couves ou não é uma seara, em que passado meio ano

ou menos se está a plantar ou a semear. Foram mais, muitos casos, produções de

mais  de  8  anos  que  foram  perdidas,  é  preciso  mais  doze  anos  para  que  esses

proprietários consigam tirar algum rendimento, com custos, é verdade. Muitos destes

produtores passado este tempo já cá não estão, outros irão infelizmente perder o seu

património  e  as  suas  casas  devido  a  esta  calamidade.  Temos  casos  em  que,

felizmente,  as autarquias e o governo não se portaram assim, entre outros casos,

lembro  o  famoso  incêndio  de  Mafra.  Certamente,  o  agora  trágico  incêndio  de

Pedrógão Grande, pelos números que os Senhores Presidentes de Câmara estão a

reivindicar, serão acautelados de outra maneira. Certamente que, se tivesse sido dado

o  devido  destaque  aos  incêndios  de  Águeda  e  outros,  em  que  as  falhas  e

incapacidades, há anos que já são apontadas, certamente que o caso do CIRESP, a

insuficiência de meios, falta de comando e competência, muito do que agora trágico

aconteceu em Pedrogão Grande tinha sido evitado. Espero que o Senhor Presidente,

conjuntamente com outros Presidentes de Câmara do distrito de Aveiro e do Governo,

façam  mea culpa e alarguem as ajudas aos produtores afetados pelos incêndios de

2016  no  distrito  de  Aveiro.  Senhor  Presidente,  sempre  me  manifestei  quanto  ao

aluguer do terreno da lixeira por várias razões ..., e de outros terrenos de Juntas, no

entanto estes terrenos de eucaliptos não arderam, felizmente algumas manchas de

produtores florestais também não arderam, porque até estas também ou ainda são

mais bens cuidadas pelos das celuloses, mas com outros custos. Senhor Presidente,

Senhores Deputados, permitam-me sabendo que está em fim de mandato, mas para

dizer  aos  que  ficam  ou  para  os  que  hão  de  vir,  que  não  tenham  aproveitado  o

momento para avançar com um projeto de alteração de espécie, neste caso mimosas

e acácias, na estrada do Caramulo, entre o rio e a estrada, da igreja da Castanheira,

onde infelizmente há anos morreram os nossos bombeiros e os de Anadia, e alguns

civis,  certamente  que  seria  um  projeto  a  que  os  proprietários  acederiam  de  boa

vontade. Como de boa vontade foi o trabalho de uma jovem Comissão de Produtores,

que  fez  um  trabalho  meritório,  ao  conseguir  que  os  proprietários  anuíssem  ao

alargamento de dois caminhos intransitáveis na Castanheira do Vouga para vias com

melhores  condições  de  circulação,  com  mais  segurança.  Até  ao  momento  esta

expectativa foi gorada ao não ser concretizada como se impunha. Senhor Presidente,
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na  floresta  não  se  pode  esperar  só  de  programas  de  financiamento,  se  não  as

tragédias acontecem. Senhor Presidente, sei que alocou uma verba para a compra de

terrenos florestais e plantação de outras espécies. Como já disse, tenho pena que

esse processo não tenha começado com o terreno da lixeira e das Juntas, como tenho

pena que uma Câmara rica como a de Águeda, que gasta dinheiro em tantas outras

coisas, não tenha alocado dinheiro para a compra, isso sim, de uma área de mais ao

menos 10% da nossa área florestal para a cultura de outras espécies, mostrar como é

possível viver sem subsídios na nossa região e viver dessas espécies, certamente que

os nossos proprietários e os produtores florestais agradeciam. Obrigado.” -----------------

------ António Tavares Ferreira: -----------------------------------------------------------------------

------ “Boa noite a todos, eu sou o António Tavares Ferreira, de alguns já conhecido, e

então traz-me aqui apenas e só,  duas,  três questões muito breves.  Exmo. Senhor

Presidente da Assembleia Municipal,  Senhores membros da Assembleia Municipal,

Senhor Presidente da Câmara Municipal, Senhores Vereadores, Comunicação Social,

público e todos aqueles que nos acompanham através da Águeda TV. Águeda, em

2016, de acordo com uma outra publicação, foi considerado o quarto concelho com

mais área ardida. Pergunto se ao nível do nosso concelho as medidas de proteção e

autodefesa contra os incêndios, que a legislação consagra, estão a ser implementados

e monitorizados, com vista a sermos mais céleres e capazes no combate à potencial

tragédia que representa o fogo para todos nós. Assim, começo por perguntar se a

Câmara procedeu à elaboração e sistemática atualização do plano local de prevenção

e combate aos fogos florestais através do gabinete técnico florestal ou equivalente. Se

sim, estão a ser cumpridas as normas imperativas que a lei geral obriga? De gestão

de combustíveis, a saber: gestão de combustíveis no espaço de 10 metros para cada

lado das rodovias incluindo as camarárias, gestão de combustíveis no espaço de 50

metros  para  casas isoladas em zonas de matas,  gestão de combustíveis  em 100

metros  para  equipamentos  industriais  e  similares  e  aglomerados  habitacionais  em

zonas florestais,  para além da criação de zonas desmatadas que funcionem como

abrigo às pessoas e bens até que chegue o socorro, para além de outras, penso estas

serem as mais elementares. A outra questão que me aqui traz é o seguinte, a segunda

questão que me aqui traz é, tem a ver com a colocação de um tapete de relvado no

campo de futebol do Valonguense, isto antes, se possível, de terminar o mandato e

como tem havido uma outra promessa, mas gostaria que o Senhor Presidente e a
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Vereação assumissem se sim ou não este ano o campo do Valonguense vai ter o

arrelvamento,  ou  seja,  este  arrelvamento  que  está  completamente  deteriorado  foi

colocado em fevereiro  de 2005,  as  condições em que  o  mesmo se encontra  são

péssimas, mas mesmo péssimas, e constitui um perigo a sua utilização, trata-se de

crianças e jovens e, por ventura, outros menos jovens que por direito próprio devem

ter condições para a prática desportiva e são convívio. Lembremo-nos que trata-se de

crianças em crescimento que com facilidade contraem entorses e outros problemas,

que ao longo da vida se vão naturalmente refletir, e não é para isso que nós queremos

os parques desportivos, etc., nós queremos que eles existam, que as crianças lá vão

praticar futebol e outras atividades, para quê? Para que saiam da rua, que ganhem

valores, que ganhem cidadania, que participem, inclusive levam os pais a participar, o

que é extremamente importante exatamente para o são convívio e para a felicidade

das pessoas, como é óbvio. É nessa perspetiva que a gente tem que ver as coisas e

não na outra, apenas e só lá colocar o relvado porque foi mais uma bem feitoria. Não,

é medir o alcance que isto tem, humano. Já agora, o que pensa o executivo, em fim de

mandato, quanto ao elefante branco, pavilhão e piscinas do Lameirão em Arrancada

do Vouga, aquilo está lá há muitos, muitos anos, e de facto aquilo é uma aberração

que ali está, ou se decide por um lado, ou se decide por outro, ponham os técnicos a

estudar o assunto, tomem, medidas políticas, ponham-nas em prática mas resolvam o

problema, porque aquilo é uma vergonha que lá está, para todos nós, e principalmente

para  o  pessoal  que  falou.  Boas  férias  a  todos,  boas  campanhas  eleitorais,  com

elevação e educação, compromisso e, nunca se esqueçam, promessa que façamos

devemo-la cumprir e, se não tivermos possibilidade de a cumprir, sejamos ao menos

humildes e justificá-la, não fugir às responsabilidades, acho que isto que nos enobrece

e enaltece. Acho que é aquilo que o povo espera de nós. Obrigado.” ------------------------

------ José Oliveira: ----------------------------------------------------------------------------------------

------ “Eu sou José Oliveira, Senhor Presidente da Assembleia, Senhor Presidente da

Câmara,  Senhores  Vereadores,  Comunicação  Social,  Membros  do  Executivo,

Deputados,  público.  Hoje  venho aqui  também porque está  em final  de  mandato e

também não tinha outra oportunidade de intervir sobre este aspeto. Quero-me dirigir

ao Senhor Presidente da Câmara sobre um assunto que foi tratado com o Senhor

Vereador  Jorge Almeida e,  como o assunto não foi  tratado,  e se calhar  o Senhor

Presidente também não teve conhecimento, eu dirijo-me a si. Em 2014, falei com o
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Senhor Vereador Jorge Almeida sobre aqui a Praça de Municípios, junto aqui ao meu

escritório, portanto aqui na ala norte, junto ao estacionamento que existe aqui a norte

da  Praça  do Município,  há  uma escadaria  que  está,  como estava  em 2014,  toda

deteriorada, com os degraus todos partidos. Aliás, se o Senhor Presidente, se calhar

não vai muito para aqueles lados porque a sua casa é mais para aquele lado, se for lá,

além dos degraus agora também existe um fosso enorme junto a essa escada.  A

escada dá ideia que alguém comeu os degraus da escada, se passarem lá veem, isto

em 2014. Em 2014 falei com o Senhor Vereador, disse-lhe até que lhe fazia um croqui

de uma proposta alternativa àquela escada que não está bem, com uma rampa e no

meu gabinete mandei  e projetei  e  fiz  e a minha arquiteta até propôs um lugar  de

estacionamento para uma ambulância, por exemplo aqui em dia de S. Sebastião em

que pode haver qualquer coisa e tinha um lugar marcado, além de eliminar um degrau

que existe, que é único ali, que é um perigo, antigamente usava-se isso, mas agora

não se usa e tem que haver uma rampa para que as pessoas que vão a passar, não

se apercebem do degrau e caem. O que é que se passou depois de 2014, nada foi

feito. Eu apresentei pessoalmente esse projeto ao Senhor Vereador, mandei-lhe uma

cópia, nada foi feito. Em 2016, um senhor que trabalhava antigamente aqui no turismo,

que é o Senhor Sena, que caiu e, lamentavelmente, passado uma semana morreu,

ganhou um hematoma, caiu nesses degraus, e aconteceu o que aconteceu. Depois

disso, passado uns meses, voltou a haver lá um acidente com um senhor também que

trabalhou aqui nos Serviços Municipalizados, caiu não nos degraus tão deteriorados,

mas nesse degrau que devia ser reabilitado, que aquilo não está bem, também fez

hematoma, veio a ambulância e pronto,  aconteceu o que aconteceu.  Depois disso

dirigi-me ao Presidente da Junta e disse: “olhe, não consigo falar, o Senhor Vereador

não resolve, tu, o teu ângulo é este, a Freguesia é tua, tenta resolver com o Senhor

Vereador”. Dei-lhe uma cópia do croqui, que não era eu, eu não queria senhor fosse

aquilo, os técnicos da Câmara depois que fizessem talvez melhor e que o realizassem

e o conhecimento que tenho é que o Senhor Seara, Presidente da Junta de Águeda,

que representa Águeda e Borralha, que apresentou esse croqui ao Senhor Vereador,

pelo menos foi o que me foi dito por parte dele. Depois disto, também, ainda nada se

fez e ainda há pouco tempo houve aqui a festa do S. Sebastião, vocês sabem que os

degraus estão lá como estão, depois disso foi reabilitada aqui esta rampa de acesso

aqui  à Câmara,  penso que já  foi  feita  a primeira por este executivo,  e agora já  a
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substituíram por outra e bem, porque aquela não estava bem. Aliás, lembro também,

já lembrei o Senhor Presidente de Aguada, que é a minha Freguesia, que também a

rampa  que  fez  lá  atualmente  também  não  obedece  a  nada,  aquilo  não  é  rampa

nenhuma, não obedece a legislação nenhuma, não sei quem é que projeta, mas aquilo

não obedece a nada,  portanto,  atualmente, há anos fazia-se mas agora há muitos

mais conhecimentos e penso que aquilo  não está nada bem, portanto os seis  por

cento são o que diz a Lei, e portanto em pouco tempo faz-se aqui uma intervenção, sei

lá nos últimos doze anos faz-se aqui, substitui-se uma rampa por outra e uns simples

degraus não são substituídos, que provocaram uma morte. Mais ainda, recentemente

substituíram parte das pedras da Praça do Município e não substituíram os degraus.

Não sei se é, se calhar por eu estar ali, mas pronto, agora eu venho cá não por causa

disto, eu fiz o meu papel, eu fiz o que tinha a fazer, penso que mais nada tinha a fazer,

agora num dia destes, num dia não, penso que foi há uns meses, aqui na Praça do

Município,  cruzei-me com o Senhor Vereador e perguntei-lhe:  “ó Jorge, penso que

ainda tenho, que posso o tratar por tu, quando é que arranjas ali aqueles degraus?”. E

ele respondeu-me assim: “ai isso já não vai ser comigo, vai ser com o Seara”. Ora, não

sei  se  o  Senhor  Vereador  está  ainda  no  ativo  ou  não,  não  sei,  ele  que  não  me

desminta isto, por favor, não sei se ele está no ativo, penso que foi depois de ele ter

perdido as eleições aqui na concelhia,  e agora não é candidato,  não sei  qual é a

posição  dele,  mas  eu  não  me estou  a  dirigir  a  ele,  estou-me a  dirigir  ao  Senhor

Presidente da Câmara. Se calhar, eu penso que não tem conhecimento de nada disto,

não tem conhecimento, se o Senhor Presidente da Câmara for ver lá os degraus, vê

que aquilo tem anos, eles estão lá bem visíveis e estão todos partidos, era só isto que

gostava.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Muito obrigado, Senhor Presidente. Queria, e para responder muito rapidamente,

tanto quanto eu soube, não é do conhecimento dos serviços o caso da Paula, portanto

agradecia que fossemos contactados para podermos ver o que é que podemos fazer,

porque a situação que foi aqui relatada é verdadeiramente inacreditável e, portanto,

não podemos alhearmo-nos dela. Sobre o Francisco Marques Vidal, pronto, estamos

em campanha, estamos em altura de chegar a campanha, não vou dizer nada, não é,

não,  até  porque  não  vou  ser  interveniente  ativo  na  próxima  campanha  eleitoral,

portanto, vamos deixar andar. O Senhor Manuel Henriques, nunca foi prometido aos
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produtores  florestais  qualquer  reposição  da  capacidade  produtiva,  foi  sim  aos

lavradores e àqueles que tinham ardidas alfaias, perdido campos de pastagens, isso

efetivamente foi. Neste momento não sei como estão esses processos, mas sei que se

fizeram pelo menos alguns levantamentos e que se tratou desse processo, depois,

não  tenho  acompanhado  neste  momento.  Agora,  aquilo  que  eu  acho  é  que  os

produtores florestais devem se juntar e estaremos disponíveis, ainda neste tempo que

nos  resta  para  tentarmos  encontrar  soluções  em  conjunto,  porque  se  não  forem

soluções em conjunto dos diferentes produtores florestais, não vale a pena fazermos

nada, porque por muitos caminhos que se façam, por muitos asseios que se façam, eu

penso que só teremos intervenções válidas se houver uma forte adesão e uma forte

união  dos  produtores  florestais.  Quanto  ao  Senhor  António  Tavares  Ferreira,  a

floresta,  nós  fazemos  alguma  coisa,  cumprimos,  tentamos  cumprir  a  legislação  o

máximo que podemos, fica aqui a faltar uma parte muito grande dos produtores, dos

privados, mas isto também me levanta alguns problemas é que sem aquilo que eu

disse há pouco do associativismo dos privados e, na nossa, na minha opinião, a nossa

floresta tem que ser pensada de outras formas, para que todas as atividades possam

ter o mínimo de sustentabilidade, porque limpar a floresta em todas aquelas áreas que

o Senhor referiu e com as condições que temos, inclusivamente, no nosso concelho,

eu estou convencido que temos algumas aldeias que nem é possível, ok? Por isso,

temos  que  ter  outras  medidas.  Quanto  ao  relvado  do  Valonguense,  irá  este  mês

próximo, que estamos agora em junho, portanto irá em julho, à reunião de Câmara. Só

não foi  anteriormente porque havia a possibilidade dele ser  subsidiado e se fosse

subsidiado, obviamente que a autarquia não envolveria tantas verbas financeiras como

terá de envolver.  Sobre as piscinas de Valongo,  não,  não é o local  correto,  é um

assunto da Junta de Freguesia de Valongo de Vouga e terá de ser colocado esse

assunto na respetiva Assembleia de Freguesia.  Quanto ao José Oliveira,  sobre os

degraus, efetivamente não conheço este assunto, tanto quanto me estiveram a dizer, o

desenho não era adequado ao local mas eu prometo que vou lá passar e ver o que é

que se passa com esta situação. Muito obrigado, Senhor Presidente.” - --------------------

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

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

íntegra:---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ Pedro Joaquim Faria de Oliveira Marques – PJ de Freguesia de Macinhata do

Vouga: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Então  boa  noite,  boa  noite,  Senhor  Presidente  da  Mesa  da  Assembleia,

Senhoras  Secretárias,  Senhor  Presidente  da  Câmara,  Senhores  Vereadores,

Presidentes de Junta, Deputados Municipais, público, quem nos vê pela Águeda TV,

comunicação social. Eu venho aqui hoje falar no âmbito de um email que recebi hoje à

tarde, do Grupo Municipal do PS. Eu escrevi aqui umas coisas mas não sei se hei de

começar por ler,  se hei  de efetivamente falar,  mas vou começar.  O Presidente da

Junta de Freguesia de Macinhata de Vouga integrou de forma independente as listas

do PS nas últimas eleições autárquicas. Devo dizer-vos, só imperativos de consciência

ou  alguma  limitação  física  ou  intelectual  me  levariam  a  apresentar  a  demissão.

Nenhum destes  casos aconteceu,  logo não vejo  razão nenhuma para  tal  decisão.

Devo  acrescentar  que  há  quatro  anos  atrás  fui  convidado  por  duas  pessoas  não

filiadas, dois Vereadores que me convidaram efetivamente para pertencer às listas e

que  não  me  perguntaram  nunca  qual  a  minha  tendência  político-partidária.  Fui

convidado  para  exercer  uma  comissão  de  serviço,  isto  é,  para  servir  a  minha

Freguesia e foi com essa atitude que aceitei o desafio, nunca vi a política como poder,

mas  sim  e  sempre  como  dever  e  o  dever  de  servir.  Quando,  posteriormente,  fui

chamado a conversar com o Senhor Presidente da Câmara, não sei se ele se lembra,

eu perguntei-lhe: “porquê eu?”. E disse-lhe: “eu não preciso da política para nada, não

sou filiado em partido nenhum, nem o Senhor sabe qual é a minha área política”. Não

sei se se lembra, e o Senhor disse-me: “é por essas razões que eu o quero a si”.

Ainda, inclusivamente, me disse que dos quatro que aqui estavam, que aqui estamos,

que  era  eu,  o  Vereador  Jorge  Almeida,  o  Vereador  João  Clemente  e  o  Senhor

Presidente da Câmara, disse-me dos quatro que aqui estamos só eu é que sou filiado,

todos os outros não somos. Nesta altura, quando fui convidado, este era um partido

pluralista, aberto à sociedade e que me convenceu a concorrer como independente

nas suas listas, o que hoje se me apresenta com este pedido é um partido fechado,

voltado sobre si mesmo, e se calhar com vistas curtas, pois só assim pode pedir a mim

para deixar de ser aquele que fui convidado há quatro anos atrás. Eu não mudei, meus

senhores, eu não mudei, houve alguém que mudou, mas esse alguém não fui eu, eu

sou  o  mesmo.  No  entanto,  também  vos  quero  dizer  que  as  chaves  da  Junta  de

Freguesia  estão  sempre  no  meu  bolso,  sempre,  entregam-se  a  quem  provar
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pertencer-lhes, mas é o povo de Macinhata, são as pessoas de Macinhata que me vão

dizer ou que nos vão dizer a nós se as chaves ficam comigo ou não, não são os

senhores que me vão dizer,  “entrega as chaves”.  Quero que saibam que tenho a

consciência tranquila de que sempre servi e dei o meu melhor pela minha freguesia,

sempre fiz tudo o que pude em favor da minha terra. Muito obrigado.” ----------------------

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

------ “Senhor Presidente da Assembleia Municipal, com a bondade com que o estou a

ver hoje, vou-lhe pedir que me dê uma ajuda e me dê mais um minuto do que o que o

estapafúrdio regimento que aprovamos e eu também, funciona, porque acho que hoje

tenho o direito de o pedir. Então vou começar por ler. Exmo. Senhor Presidente da

Mesa,  Exmo.  Senhor  Presidente  e  Mesa da  Assembleia  Municipal,  caros  colegas,

membros  desta  Assembleia,  Senhor  Presidente  da  Câmara  Municipal,  Senhores

Vereadores,  Exmo.  público  e  comunicação  social,  estamos  em  período  de  pré

campanha  eleitoral  para  as  autárquicas  do  próximo  mês  de  outubro.  Na  minha

qualidade de candidato a essas eleições, não quero aproveitar esta tribuna para daqui

fazer propaganda eleitoral. Era, aliás, minha intenção não voltar a falar no período de

antes da ordem do dia até ao final do mandato, e vou tentar fazê-lo porque perece-me

que ainda vamos ter uma Assembleia. Como terão oportunidade de observar,  esta

minha intervenção não fala de propostas para a nossa terra, nem critica a ação política

das forças político partidárias locais, antes tem por objetivo esclarecer três ou quatro

pontos  relacionados  com  acontecimentos  que  ocorreram  na  última  Assembleia

Municipal  realizada  em  Segadães.  Lembrar  ao  Senhor  Presidente  da  Assembleia

Municipal  que,  ao não me ter  permitido  o  uso da palavra  ao abrigo do direito  de

resposta, disse que não, ao que lhe disse na altura que na próxima sessão, que é a

que  hoje  está  aqui  a  decorrer,  iria  usar  desse  direito  para  fazer  uma  série  de

esclarecimentos a um conjunto de equívocos que ali aconteceram. Comecei por dizer

que a minha primeira intervenção, aquela que levou a um conjunto de ataques, alguns

deles sem qualquer sentido ou justificação, teve toda a razão de ser.  O regimento

desta Assembleia é claro ao dizer que existem dois períodos, um destinado ao público

e outro antes da ordem do dia, o Presidente da Assembleia de Freguesia da Trofa,

Segadães e Lamas de Vouga, ao fazer o agradecimento pela presença da Assembleia

Municipal na sua freguesia devia tê-lo feito no período de antes da ordem do dia e não

do público.  E eu fiz  essa intervenção apenas com um objetivo,  uma correção em
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termos formais e não tinha nada de político a não ser para quem anda a pensar com,

ou anda descontrolado. Portanto, isto foi o que aconteceu, sem preocupações de…,

por ordem, desculpem lá que eu aqui dei um salto, a gente às vezes quando está com

…., ah, é importante isto que eu digo, esta pequena frase, porque, tem piada, esta

pequena  chamada de atenção  que  tinha  apenas  objetivos  de  rigor  formal  virou  o

Carmo, a Trindade e o CDS contra a CDU, sem preocupações de narrar por ordem

cronológica  os  incidentes,  refiro,  comecei  por  lamentar  as  Palavra  do  Senhor

Presidente da Junta de Freguesia de Macieira de Alcôba, do Préstimo e Macieira de

Alcôba, lamentar pela sua falta de sentido e tato político, talvez ao pretender defender

o seu colega de Trofa, Segadães e Lamas de Vouga, insinuou que a CDU tinha inveja

por não receber sessões da Assembleia Municipal, uma vez que não tinha nenhuma

freguesia  em  Águeda.  Isto  está  gravado  na  Águeda  TV.  Recorde-se,  recordei  na

altura, que a CDU tem a nível nacional um peso incomparavelmente maior que o CDS.

Concretizo,  a  CDU preside  a  trinta  e  quatro  municípios  com  quase  um  milhão  e

quatrocentos mil eleitores, sendo catorze Presidentes das Câmaras Municipais, o CDS

tem apenas  cento  e  quatro  mil...  não é  de Águeda,  não  é  de Águeda,  deixa-me,

também vais ouvir, também vais ouvir, o CDS preside a cinco municípios com menos

de cento e cinco mil eleitores, cento e cinco mil habitantes, sendo zero por cento das

Presidências de Câmara mulheres, ou seja, a CDU é a nível nacional, a nível nacional,

dirige municípios com treze vezes mais habitantes que o CDS, o importante é isto que

eu vou agora dizer, obviamente que o que distingue os partidos uns dos outros, não é

o número de eleitos que cada um tem, mas sim os princípios que defende e a prática

política que preside à sua atuação, e por esse lado eu estou perfeitamente tranquilo.

Outro incidente resultou do facto do Professor António Martins ter insinuado que o meu

camarada Fernando Gomes de Almeida, seria um arruaceiro ou provocador, isto a

propósito de ele ter protestado pelo facto de ter colocado questões ao executivo no

período destinado ao público e não ter, no tempo devido, ouvido qualquer resposta. O

Fernando não precisa que eu o defenda, mas quero esclarecer aqui um aspeto que é

importante, o que levou o Professor António Martins a questionar o comportamento do

Fernando  foi  o  facto  de  ele  ter  abandonado  a  Assembleia  Municipal  durante  a

intervenção do representante do PSD na sessão coletiva de 25 de Abril que foi o Dr.

Paulo Matos que estava aí presente, que não o estou a ver agora, abandonou pois

ouviu  referências  a  nomes que contribuíram para  que  o  25  de Abril  acontecesse,
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alguns da área do PSD efetivamente, mas ouviu também nomes a pessoas do PSD

que  nada  contribuíram para  o  25  de  Abril,  eu  refiro  o  Professor  Mota  Pinto,  por

exemplo, e esqueceu-se, e isto é que é importante, e esqueceu-se de referir aqueles

que durante anos e anos, dando, lutando e alguns à custa da própria vida, lutaram

para  que  o  25  de  Abril  acontecesse.  O  Fernando  indignou-se  e  eu  também  me

indignei, eu era membro da Assembleia e estava sentado, não abandonei a sessão

por respeito à Assembleia Municipal e ao 25 de Abril, mas senti a mesma indignação,

quem não se sente não é filho de boa gente. Finalmente, está quase, outra vez, vi o

CDS, através do membro da Assembleia Municipal, Doutor Paulo Pereira, vem este

tentar vitimizar o Colégio Duarte Lemos por ação da CDU. Reafirmo, uma vez mais

nesta  Assembleia,  que  nada  temos  contra  o  Colégio  Duarte  Lemos  e  até  que

reconhecemos o trabalho meritório que ele tem desenvolvido em Águeda. O que se

discutia era uma outra questão que é do conhecimento de todos, a legislação era

clara,  os  contratos  funcionam  enquanto  forem  necessários  e  o  estado  não  puder

garantir em condições dignas e de qualidade, o ensino e a educação em determinada

região. Contudo, não posso deixar de lamentar as palavras usadas por Paulo Pereira

ao  quase  chorar  pelo  facto  de  a  CDU  ter  contribuído  para  que  as  crianças  da

Freguesia onde estávamos tenham que se deslocar para outra escola, tenham que

deixar a escola da sua terra e ir procurar outra mais longe, o que tem sido então... está

mesmo a acabar, o que acontecia, a escola fica muito mais distante. Referiu também

Paulo Pereira, sobre a pobreza da participação da CDU na discussão de questões

técnicas  relacionadas  com o  orçamento  e  o  plano,  reconheço  essa  debilidade  da

minha parte, mas pelo facto de a CDU ter apenas um eleito nesta Assembleia ela é

entendível,  na minha opinião obviamente,  creio contudo ser muito mais importante

votar contra a privatização da distribuição de água no concelho, por exemplo, do que

saber  quantos  contadores  ou  torneiras  compraram os serviços  municipais.  Penso,

finalmente, que a minha intervenção constante em todas as sessões em que levantei

questões  e  sugeri  soluções  sobre  uma  imensidão  de  temas  que  interessam para

Águeda,  temas  sérios,  abordando  decisões  políticas  também  sérias  e  com

profundidade são a verdadeira função como membro de uma Assembleia Municipal, e

essa cumpri-a de acordo com as minhas possibilidades e o meu conhecimento. Muito

obrigado, Senhor Presidente.” ---------------------------------------------------------------------------

------ Maria de Fátima Sampaio – PSD: -------------------------------------------------------------
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------ “Então, Exmo. Senhor Presidente da Assembleia e Secretárias, Exmo. Senhor

Presidente da Câmara, Exmos. Senhores Deputados desta Assembleia,  caríssimos

companheiros, público e comunicação social,  pensando que esta seria a penúltima

reunião da Assembleia no presente mandato, defendendo que a participação na vida

pública,  nomeadamente  a  participação  daqueles  que  exercem  funções  na

administração central ou no poder local, deve orientar-se por valores democráticos e

de serviço à rés pública e não por  serviço  em causa própria,  como muitas vezes

verificamos. Decidi, não só como membro desta Assembleia enquanto Deputada do

PSD,  mas  sobretudo  pensando  na  minha  qualidade  de  munícipe,  porque  vivo  na

freguesia de Macinhata do Vouga, fazer esta intervenção com dois propósitos. Tenho

poucos minutos  com certeza,  mas nesse  pouco tempo que  disponho,  gostaria  de

fazer,  primeiro,  uma  breve  reflexão  sobre  o  que  foram  12  anos  da  liderança  do

Professor, desculpem, do Presidente Gil Nadais, e depois apresentar um convite ao

Senhor Presidente Gil Nadais. Então, a primeira coisa, doze anos de um magnânimo

Gil  Nadais  ao  comando  dos  destinos  da  Câmara  Municipal  de  Águeda  deixaram

marcas,  muitas  marcas.  Sejam  a  favor  ou  contra  a  obra  realizada,  teremos  que

reconhecer as marcas que ficam e que são imensas, não as vou enumerar, porque

toda  a  obra  realizada  seria  estar  a  repetir  o  que  o  Senhor  Presidente  já  teve

oportunidade de fazer aquando da inauguração do Centro de Artes e eu não pretendo

ser  fastidiosa a  esse ponto,  foram obras  que visaram valorizar  a  cidade,  as  suas

infraestruturas, modernizar os serviços, aproximar Águeda do melhor que se faz, que

se vive no país, no mundo, valorizar o património, a cultura, enfim, melhorar mesmo

que algumas vezes a sua funcionalidade ou valor estético tenham sido algo duvidosos

mas nessas questões do valor estético cada um tem a sua sensibilidade e portanto

temos  que  respeitar  alguns  percursos  que  se  seguiram.  Contudo,  verificamos  e

concluímos que o Senhor Presidente e a sua equipa não pensaram de igual forma

para todo o concelho e não tiveram a preocupação semelhante para com todos os

munícipes, pagadores dos impostos. Poderíamos referir  problemas que ficaram por

resolver, as acessibilidades aos principais eixos rodoviários e ferroviários nacionais, o

esquecimento  relativo  a  lugares  e  populações  das  freguesias  quando  a  Junta,

sobretudo quando a Junta de Freguesia não era da mesma cor, portanto as coisas

ficavam por resolver. Reconheço, no entanto, que o Senhor Presidente foi capaz de

marcar os seus mandatos com cunho, com algum poder imperial, pelo que propiciou
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aos seus munícipes festas, imensas festas, tendo sido a própria Câmara promotora de

diversos eventos, quer como hoje iremos aprovar, portanto na ordem de trabalhos, de

uma série de apoios prestados a entidades que têm essa intenção,  portanto essa

função de também organizar festas, e que, uma vez mais, as festas estarão presentes

também nas  freguesias  pois  como no  império,  com circo,  mantêm-se  as  pessoas

controladas, a sociedade adormecida, ainda que muitas vezes falte o pão como nós

fomos  vendo  pela  apresentação  que  foi  aqui  apresentada  pelas  pessoas  que

interviram nas anteriores presenças.  Outra característica destes mandatos,  Senhor

Presidente, foram as viagens, o Senhor Presidente viajou imenso talvez inspirado no

poder central, nas presidências abertas, viajou, se calhar com comitivas umas vezes

mais alargadas, outras menos alargadas, não sei se sempre com benefícios para o

concelho  e  se  os  benefícios  que  se  retirarão  daqui  para  a  frente  terão  mesmo

interesse, espero contudo que tenha ao menos realizado a viagem de sonho da sua

vida. E é neste contesto das viagens que faço um convite ao Senhor Presidente Gil

Nadais,  convido-o  a  visitar  a  parte  mais  a  norte  do  concelho  de  Águeda,

nomeadamente a área da Freguesia de Macinhata do Vouga que fica na margem

norte do Rio Vouga. Se calhar não precisa de visitar porque será nestes doze anos, foi

provavelmente o lugar da freguesia que conheceu mais benefícios, é só viajar para o

interior do concelho e verificar o que não mereceu qualquer atenção neste período de

tempo que agora está em análise, falta cumprir o que constava num dos programas

eleitorais que o Senhor Presidente apresentou num dos primeiros mandatos em que

pensava  negociar  com a extinta  CP o  aproveitamento  turístico  das  infraestruturas

dotadas ao abandono no Lugar da Serenada, não vi ainda qualquer transformação e

as infraestruturas continuam lá abandonadas,  a estrada feita  no traçado da antiga

linha para Viseu, que é agora uma estrada Municipal e a ponte que passa sobre o Rio

Calha e que faz a ligação entre as duas margens, não conheceram desde que foram

feitas e até ao momento qualquer reparo e o estado de degradação é notório, é visível,

por demais evidente. Mas com certeza que não passam por lá, no Lugar da Serenada

existem mais ruas do que a via que leva o automóvel da Câmara ao largo da Estação.

É muito fácil chegar ao Largo da Estação, ir até à oficina da REFER sobretudo nestes

tempos de campanha, ou melhor, de pré-campanha, é fácil chegar e ir à oficina nestas

vésperas sobretudo da inauguração do comboio que agora está para iniciar percursos

a partir de amanhã, sim, sim eu sei que é a partir de amanhã, o comboio histórico do
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Vouga que vai ser, que vai começar a funcionar e, portanto, estamos na altura de

organizar  a  festa,  estamos  em  tempo  de  pré-campanha,  porque  não  ir  lá  num

instantinho e convidar a malta para ir conhecer o assunto? Podia falar de muitas mais

coisas, ainda em relação à Serenada e ao percurso próximo, se tivesse viajado para

aquela zona com certeza que tinha verificado o que é que fez o concelho de Sever do

Vouga com o aproveitamento da antiga  linha do caminho-de-ferro,  e  fez uma via,

portanto uma ciclovia que é frequentada por inúmeras pessoas não só da freguesia de

Macinhata do Vouga, mas das freguesias vizinhas, fazem muitas vezes o percurso,

mas o percurso que se faz é o percurso na via quando se entra no percurso de Sever

do Vouga porque a parte de Águeda está abandonada, está longe do centro, Águeda é

cidade. E, se responder positivamente ao meu convite, poderá verificar que o que foi

colocado no espaço que consideraram o Parque Fluvial na Serenada que resultou da

edição do orçamento participativo de 2015, que o Senhor entregou em ambiente de

festa  à  população  em 29  de  outubro  de  2016,  e  que  foi  colocado  neste  sítio  da

Serenada em Junho de 2017, tem, portanto no tempo que estamos agora, período de

pré-campanha,  é  de  facto  um  material  considerado  essencial  e  suficiente  na

requalificação de qualquer área dita fluvial, será que é? Ou estarão a faltar imensas

coisas? Estive a verificar o que há e o que falta para se poder considerar de facto uma

praia fluvial. Queria só esclarecer que eu não estou em campanha, porque não faço

parte de qualquer lista, mas gostava de chamar a atenção porque de facto é a minha

terra e se algumas vezes faltaram Presidentes da Junta que não tivessem alertado, só

tenho a lamentar. Disse.” ---------------------------------------------------------------------------------

------ Mário Ramos Martins – PUF de Travassô e Óis da Ribeira: ----------------------------

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

Presidente  da  Câmara,  Senhores  Vereadores,  caros  colegas,  ouvintes  através  da

Águeda TV, comunicação social, público em geral, funcionários da autarquia, a todos,

boa noite. Eu recebi um email endereçado pelo Grupo Parlamentar do PS, ao qual eu

quero dar algum esclarecimento. Eu fui, eu sou e serei sempre fiel ao convite que tive

para apoiar o Senhor Presidente da Câmara e os Senhores Vereadores, há quatro, há

oito e há doze anos. Continuarei a assegurar os compromissos que assumi com a

União de Freguesias que represento até ao último momento deste mandato. Se a atual

comissão  política  do  PS  idealizava  o  meu  afastamento  como  refere  no  seu
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comunicado,  lamento  informar  que  jamais  trocaria  os  interesses  partidários  pelo

compromisso de cidadania que assumi com as pessoas.” --------------------------------------

------ Albano Marques Abrantes – PJF de Aguada de Cima: ----------------------------------

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

Vereadores,  comunicação  social,  colegas,  Exmos.  Senhores,  o  PS  comunicou-me

através de um email que deixamos de integrar o grupo parlamentar do PS. Quero,

neste momento, afirmar que concordo, feliz, com a decisão que também é minha. No

entanto, devo lembrar que estou onde sempre estive, estou com as pessoas que me

convidaram a candidatar-me como independente, que comigo se comprometeram e

com  quem  me  comprometi.  Durante  quatro  anos  de  mandato  sempre  me

acompanharam e sempre me senti  apoiado,  claro continuarei até ao último dia de

mandato aqui no meu lugar apoiando este executivo. Afirmo que eu não mudei em

nada a minha forma de estar e ser, o PS é que mudou. Obrigado.” --------------------------

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

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

Senhores Vereadores, caros colegas, comunicação social, quem nos segue pela net,

público, se aqui estivesse o Bruno de Carvalho diria, anda por aí alguma Cartilha, mas

muito bem,  vamos lá  começar  esta  coisa.  Também, finalmente,  novos microfones,

nova tecnologia, o candeeiro já foi há algum tempo, pensava que ali o banco onde eu

me sento ao fim de doze anos tivesse sido arranjado, ainda não foi desta vez, espero

que  na  última  sessão  se  consiga  arranjar  pelo  menos  o  banco,  doze  anos  para

arranjar um banco é um bocado de tempo a mais. Senhor Presidente, venho falar de

iluminação, venho falar do concurso que aprovamos na última Assembleia Municipal,

um concurso no valor de €5.100.000 ou a ultrapassar, e como disse, na altura, pedi

que baixasse uma comissão para que isto fosse melhor analisado. Não gosto que as

coisas passem sem as esclarecer, fui-me informar e hoje estou mais esclarecido. Mais

uma vez, aliás como na ADRA fui dos poucos ou, se calhar, o único que votou contra,

não me importo desse facto, só espero que não aconteça como na ADRA que mais à

frente não venham dizer que afinal se enganaram todos a votar e que afinal a coisa

não era assim tão boa. Mas a primeira questão que eu lhe queria perguntar, Senhor

Presidente, é a seguinte, em 2015 a Câmara Municipal assinou um contrato com a

empresa  E4S,  um  contrato  em  que  esta  empresa  iria  apoiar  a  Câmara  em

determinadas áreas,  portanto na área da consultoria  técnica no que diz respeito à
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parte da iluminação, parte energética de tudo isto. Este era um contrato válido por três

anos,  presumo  que  este  contrato  continue  válido  e  que  esteja  a  ser  executado.

Primeira  pergunta  que eu faço ao Senhor  Presidente  para poder  continuar  com a

minha intervenção era esta, que é importante para eu poder continuar, este contrato

está válido neste momento e está a funcionar normalmente? (Resposta do Senhor

Presidente: está válido e está a funcionar, sim.) Muito bem, muito obrigado. Digo isto,

digo isto porque este contrato, a empresa que assinou este contrato...  queria fazer

outra pergunta, Senhor Presidente, o Senhor Presidente tem conhecimento que há

produtos  da  empresa  Lightenjin  a  serem  fornecidos  para  a  Câmara  Municipal  de

Águeda neste momento?” --------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Eu tenho conhecimento que há produtos da Lightenjin, da Exporlux, da Climar e

da  Indelague  também,  pelo  menos  destas  empresas  todas  há  produtos  a  serem

fornecidos  para  a  autarquia,  não  é  só  dessa.  Que  o  Senhor  fique  globalmente

informado e não traga informações parciais.” -------------------------------------------------------

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

------ “Muito bem, muito obrigado Senhor Presidente. Vou continuar. Porque é que faço

esta  pergunta?  Faço  esta  pergunta  porque  esta  empresa  que  foi  contratada  para

aquisição de serviços de consultoria técnica na área de energia, eficiência energética

e  hídrica,  tem  sócios  comuns  e  gerentes  comuns  à  Lightenjin.  Portanto,  há  uma

empresa que foi contratada pela Câmara para desenvolver, entre eles, a preparação

para um concurso público internacional para o fornecimento de energia elétrica para

as infraestruturas do município, portanto foi uma empresa contratada para assessorar

o município, para desenvolver um determinado projeto, e esta empresa tem sócios

comuns a outras empresas que estão a fornecer  material  elétrico,  envolvido neste

projeto, para o município. A primeira questão que eu lhe deixarei para depois se poder

responder é se acha isto normal, primeira questão e porque é que...” -----------------------

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

------ “Posso responder já, é que o Senhor devia-se informar primeiro devidamente e

não, o Senhor dirigia-se à Câmara e tínhamos todas as informações que lhe dávamos

sobre isso, sobre esse e sobre todos os assuntos, o que o Senhor quer vir fazer, mais

uma vez, é espetáculo com base nas informações que uma empresa lhe está a dar,

ok? Aquilo que eu quero esclarecer é que esta empresa E4S que presta serviços à
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Câmara não teve nada a ver com o processo, com o caderno de encargos que foi feito

das luminárias, que foi uma outra empresa que fez esse caderno, esta empresa E4S

estava para assessorar o júri na análise das propostas, ok? Por isso, já teria evitado

estar  a  dizer  inverdades  porque  o  Senhor  está  mal  informado,  persiste  nessa

informação  quando  devia  ir  procurar  no  sítio  certo  antes  de  vir  aqui  assim  fazer

insinuações, a totalidade do processo, porque o Senhor está habituado a ouvir só uma

das partes, ok? Agora pode continuar.” ---------------------------------------------------------------

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

------  “Muito obrigado,  Senhor  Presidente.  Eu sei  que o Senhor é sempre dono da

razão e eu vou continuar. Eu não preciso de ir à Câmara perguntar o que está escrito,

e o que está escrito, vai ter que me dar um bocadinho de tempo, estamos a falar de 5

milhões de euros, é o seguinte, Senhor Presidente, esta empresa foi contratada e foi

justificado na proposta levada à Câmara o seguinte: estando em fase a preparação de

um concurso público internacional para o fornecimento de energia elétrica para as

instalações  e  infraestruturas  do  município  em  mercado  OMIP,  neste  sentido  é

necessário consultoria na preparação do contrato e sua monitorização, e por aí fora, é

o Senhor Presidente que diz na sua proposta que leva à Câmara, que está escrita,

redigida por si e assinada por si, que esta empresa foi contratada para preparar, iniciar

processos de preparação para o concurso internacional. O que o Senhor agora está a

dizer é outra coisa... é outra coisa que tem a ver com um outro concurso que o Senhor

faz a seguir, uma outra proposta que também levou a seguir, que faz, segundo diz o

Senhor Presidente, poderá elaborar parte do caderno e encargos ou o caderno de

encargos, mas já lá vamos, já lá vamos. Quero-lhe dizer, Senhor Presidente, que nisto

andei  a procurar informações,  andei  a procurar informações,  não me meto nessas

guerras das empresas da iluminação porque são várias, não me meto nisso, isso já é

consigo, isso é consigo. A única coisa que eu lhe fiz a pergunta foi, será normal, será

normal, que uma empresa que presta consultadoria à Câmara na área da eficiência

energética, na área da preparação de projetos na área da iluminação, e porque é que

o digo, porque estes projetos são projetos fechados, e já iremos ver sobre isto, será

normal  que  esta  empresa  que  presta, isto  define  cadernos  de  encargos,  define

condições técnicas dos aparelhos, ajuda a Câmara a definir condições técnicas dos

aparelhos, depois forneça os mesmos aparelhos? É o que estou a perguntar, é só isto,

é só isto. Mas queria abordar a questão do que aqui votamos na última Assembleia, e
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isto tem a ver também com o que estamos a discutir, e nós votamos a abertura de um

concurso público internacional, por 5 milhões e 100 mil euros que eu contestei e vou-

lhe falar de quatro pontos rapidamente. Primeiro sobre o modelo de contratação que

nós decidimos, o modelo escolhido foi de locação operacional, não vinculando nenhum

patamar de poupança ao concorrente, apenas sugerindo que a expectativa rondará os

cinquenta  e  os  setenta  por  cento  de  poupança,  quando  aplicado  o  sistema  de

telegestão, o município tem sempre o ónus do investimento, não tendo certo o valor da

poupança, tem embora algum controle sobre ele através do sistema de telegestão.

Senhor Presidente, sabe perfeitamente que, se tivesse aplicado um outro modelo o

contrato da eficácia energética ou outros, a situação seria completamente diferente,

mas eu não vou explicar o que é isto aqui porque não tenho tempo, porque não me

dão tempo, mas é importante as pessoas perceberem o que é isto. Senhor Presidente,

num  sistema  de  telegestão,  o  caderno  de  encargos  foi  elaborado  de  uma  forma

fechada e limitativa, por isso a minha intervenção há bocado, no fundo, apenas uma

controladora e um sistema cabe na especificação técnica, o que vai totalmente contra

os princípios básicos da concorrência. Acresce a tudo isto que é um sistema ainda em

desenvolvimento,  sem nenhuma validação prática no terreno,  o que coloca muitas

reservas relativamente à sua total operacionalidade, assim como ao custo que, face ao

existente no mercado, facilmente duplica ou até triplica, e o Senhor sabe disso, sendo

um sistema que se pode apelidar de inovador, pois será uma rede de out-spots no

futuro,  seria  evidente mais seguro testá-lo  previamente antes de avançar  para um

investimento deste montante, já o disse antes, não existe nenhuma instalação deste

sistema que seja do nosso conhecimento, que seja do meu conhecimento, seja ela

sequer a título experimental. Se estiver enganado, o Senhor diz-me, e admito estar

neste caso. Senhor Presidente, tendo o município elaborado um ambicioso plano de

diretor  de  IPs,  é  estranho  que  não  indique  em  que  zonas  pretende  substituir  as

luminárias, as tais 10 mil, normalmente estes concursos vinculam os concorrentes a

apresentar estudos luminotécnicos para zonas específicas definidas pelo município,

facilmente  se  percebe  que  a  luminária  que  ilumina  um caminho  rural  não  será  a

mesma  que  ilumina  a  variante  da  cidade,  as  recomendações  sugerem  que  se

classifique as vias, tal qual o Plano de Diretor de Águeda o fez, e em função disso o

concorrente apresente a sua melhor solução. Só para citar um exemplo, vou-lhe dar

este exemplo básico, o caderno de encargos nem sequer indica a temperatura da cor
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dos leds a propor e, se indica, diga qual é, se estiver lá indicado, porque ainda agora

houve  um  concurso  na  Câmara  que  foi  decidido  por  isso.  Senhor  Presidente,  a

homologação  dos  equipamentos,  uma  forma  de  salvaguardar  a  qualidade  dos

equipamentos  a  concurso  é  exigir  que  os  mesmos  sejam  homologados,  pelo

concessionário da rede de iluminação pública, que eu saiba neste momento é a EDP,

e a EDP tem um sistema que é o DMA EDP, que é no fundo um sistema de garantia

de que o equipamento já passou por uma bateria de testes, isso também me parece

que  não  está  conseguido.  Mas,  ainda  sobre  o  sistema  de  telegestão,  Senhor

Presidente,  faço-lhe  mais  duas  perguntas,  o  sistema proposto,  diz  no  caderno de

encargos, no 7.3, deve possuir um protocolo que possibilite a integração dos possíveis

hardwares de gestão num único sistema central  de gestão e controle de software,

quem já forneceu este sistema à autarquia conhece os diferentes hardwares,  mas

quem nunca forneceu quais são? Não deviam estar no caderno de encargos, Senhor

Presidente?  No  ponto  20.5  diz  o  caderno  de  encargos,  os  equipamentos  a  usar

deverão ser homologados, homologados a fim de garantir a confiabilidade de medição

da  energia  consumida.  Homologados  por  quem?  Com  que  norma?  Onde  está  a

garantida que uma eventual norma utilizada para esta homologação seja melhor do

que outra? O caderno de encargos não define qual a norma, é uma coisa tão simples.

Terceira situação, Senhor Presidente, que é a situação que tem a ver com segurança,

estamos a falar de um sistema que faz transmissão de dados, para os out-spots. Em

lado nenhum se fala sobre a encriptação de dados, sobre a garantia da encriptação

dos dados, sobre a segurança deste sistema. Só estou a dar três exemplos de um

caderno de encargos que é feito e, por isso, pedi na última reunião para que a nossa

comissão pudesse também apurar e ajudar, que não defendem o município. Senhor

Presidente, por tudo isto continuo a considerar que se devia suspender o concurso

para  aclararmos  melhor  esta  situação.  Não  me  parece  lógico  que  façamos  um

investimento  de 5  milhões  de euros  num projeto  com tantas  interrogações e  com

tantas incertezas. Basicamente, o que hoje estamos aqui a fazer, Senhor Presidente, é

isto,  definimos  um  modelo,  não  é  a  luminária,  é  a  placa  de  controlo,  em  que

basicamente há uma empresa que o Senhor sabe qual é que vai ganhar o concurso e

este modelo vai fazer com que imediatamente mais nenhuma placa, mais nenhuma

luminária, possa funcionar em Águeda porque a partir deste momento só esta é que

vai funcionar, é um modelo fechado que nós temos, não é isto que hoje se defende,
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esta é pelo menos a análise que eu fiz deste contrato, poderei estar enganado e, se eu

estiver enganado, venho aqui reconhecer este facto se o Senhor me disser que eu

estou enganado e me provar que eu estou enganado, foi para isso que pedi na última

Assembleia,  5  milhões  de  euros  vamos  fazer  um  projeto  piloto  em Águeda  de  5

milhões de euros, através de um equipamento que nunca ninguém utilizou, através de

um equipamento que nem sei se já está homologado, mas vou-lhe pedir a si quando

houver a decisão do concurso, se continuar com o concurso para frente me dê os

resultados  do  concurso  e  eu  quero  ver  exatamente,  quero  ver  exatamente  a

qualificação técnica sobre as condições do concurso. E faço-lhe outra pergunta, os

técnicos,  os júris  e os técnicos de apoio a este concurso mantêm-se ou já  houve

alguma alteração? Muito obrigado, Senhor Presidente.”------------------------------------------

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

 ------ “Obrigado, Senhor Presidente, e respondendo à D. Maria de Fátima Sampaio,

com muitas questões, agradeço-lhe também o reconhecimento pelo trabalho feito, e

sobre as  viagens eu não levei  grandes comitivas  nunca nas viagens,  isso era  do

tempo do PSD que eram grandes comitivas que iam. Não sei se está recordada, mas

era nessa altura é que eram grandes comitivas que iam. Efetivamente, posso, posso,

eram, estarei disponível para dar essa informação mas posso-lhe dizer, por exemplo, a

Saint-Gilles, a por exemplo, ao Brasil, por exemplo e por aí fora, mas o Senhor tem

memória  seletiva,  eu  sei,  mas eu,  eu geralmente  sei,  também me lembro dessas

coisas,  portanto vamos,  vamos,  para fazer,  dar continuidade ao assunto,  aqui  aos

assuntos, portanto sabe que amanhã vai haver o comboio turístico e que irá passar, e

que será uma mais valia para o concelho, Sever do Vouga tem uma ciclovia não chega

ao concelho de Águeda, nós temos no meio em Albergaria, Sever do Vouga na altura

avançou com fundos comunitários, nós não tivemos essa oportunidade para fazer e

não nos foi, não fomos chamados para participar nesse programa. Queria-lhe também

dizer que o concelho de Águeda não tem nenhuma praia fluvial, não sei se sabe mas

os requisitos de praias fluviais estão consignados na Lei e são muito exigentes, têm

custos bastante elevados,  não temos qualquer  praia fluvial  no concelho,  temos os

locais, os rios onde as pessoas ocupam e que tomam banho e que o que temos é o

parque de lazer que demos início ao abrigo do orçamento participativo e que, portanto,

teve  uma  primeira  fase  e  até  já  tivemos  alguns  roubos,  não  sei  se  também tem

conhecimento, mas já tivemos, infelizmente, alguns roubos de equipamentos que lá
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foram  colocados  muito  recentemente.  Quanto  ao  Engenheiro  Hilário  Santos,  ele

deveria, na minha perspetiva, informar-se, não beber só de uma fonte, olhar para os

contratos, ver aquilo que lá estava, falar com alguém, porque isto é matéria complexa.

Eu próprio não domino todos estes assuntos, a minha formação não é desta área, por

isso  contratamos  assessorias  para  nos  dar,  aquilo  que  eu  procurei  e  porque  tive

necessidade de esclarecer  de novo se havia  algum fechamento  aqui  assim neste

contrato foi, ligar de novo para quem fez as especificações do contrato e perguntar-lhe

se havia um fechamento aqui,  e  aquilo  que me disseram foi  que não existe esse

fechamento, portanto tudo aquilo que está neste caderno de encargos são sistemas

abertos de livre acesso a todos. Agora, podemos dizer é que há empresas que estão

mais desenvolvidas tecnologicamente do que outras,  isso é verdade.  Este sistema

começamos a avançar  com ele no âmbito do Lighting Living Lab,  há vários anos,

nenhuma empresa se ouvia, não tinha conhecimento de nenhuma empresa a avançar

com este sistema que queremos implementar aqui. Felizmente, encontramos também

e em novembro do ano passado, em Barcelona, Philips e Huawei com os mesmos

sistemas, têm os mesmos sistemas, os deles poderão ser proprietários umas partes,

outras  são  livres  também,  mas  têm  os  mesmos  sistemas,  portanto  isto  não  está

consignado a uma determinada empresa, é um concurso que está aberto para ser

respondido pelas empresa que tecnologicamente estão avançadas. Se quer que lhe

diga se há experiências disto noutros países, ok, noutros países, a Philips tem já um

projeto destes e a Huawei também, aqueles projetos e são noutros países também o

nosso projetista, o projetista que está a fazer, que fez o caderno de encargos está a

trabalhar  também para os Emirados Árabes Unidos,  a fazer  um projeto deste tipo

também. Sobre a  assessoria  que temos com a E4S e aquilo  que disse no início,

efetivamente  essa era a proposta  para assessorar  no concurso,  mas no concurso

nomeadamente no OMIP, que não tem rigorosamente nada a ver com este concurso,

aliás,  nessa  altura  penso  que  estava  longe  de  imaginar  que  iríamos  fazer  este

concurso. Não sei se sabe, eu concursei-me ao OMIP, mas já agora aproveito para

esclarecer, porque nós estávamos na... eu defendo que devemos ir em agrupamento,

quanto  mais  os  concelhos  forem  juntos  para  ao  concursos,  melhores  preços

poderemos obter, e aquilo que aconteceu, estávamos a fazer este processo no âmbito

da comunidade intermunicipal, e nós estávamos a estudar o mercado OMIP, e aquilo

que foi determinado numa, o mercado OMIP, peço desculpa, é o mercado liberalizado
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de energia, e nós podemos, neste momento, comprar energia ao dia, à semana, ao

mês, ao trimestre e ao ano, e estávamos a analisar as vantagens ou os inconvenientes

deste sistema e na comunidade intermunicipal, quando foi para decidir o modelo de

concurso, obrigaram-nos, queriam fazer um contrato por dois anos. Nós propusemos

que  fizessem  um  contrato  por  um  ano  renovável  até  três,  porque  teríamos

oportunidade de estudar  melhor o mercado OMIP e,  ao final  de um ano se fosse

vantajoso para a autarquia, sairíamos e faríamos um concurso para mercado OMIP.

Se não fosse, se concluíssemos que não, continuaríamos no concurso da comunidade

intermunicipal. No âmbito da comunidade entenderam que não, que devia ser por dois

anos e nós, a nossa opção foi sair, nós preparamos o concurso e entramos, portanto

fizemos um concurso ao abrigo do mercado OMIP, posso-lhe dizer que, face ao preço

que  a  comunidade  intermunicipal  comprou  a  energia,  a  poupança  de  energia  do

município de Águeda, relativamente aos preços do contrato anterior da comunidade

intermunicipal,  para  os  três  anos,  eles  ainda  vão  ter,  estão  a  fazer  um  segundo

concurso e estou convencido que os preços vão ser superiores aos que eles tinham no

anterior, a poupança do município de Águeda é superior a 250 mil euros do que se

tivéssemos ido com a comunidade intermunicipal.  Fazer  um contrato  de eficiência

energética que o Senhor referiu e não fazer aqui um contrato, uma locação financeira,

aquilo que nós pusemos, como quase todos os concursos que fazemos na Câmara é o

preço mais baixo, portanto a poupança, quem vai fazer as ofertas vai ter de estudar

dentro das normas do caderno de encargos, a melhor proposta para ter o seu lucro e

fazer uma proposta competitiva à autarquia. Porque é que não fomos para o contrato

de eficiência energética? O contrato de eficiência energética tem bastantes vantagens

mas tem um grave inconveniente na nossa perspetiva, nós não conseguimos saber e

não há município neste país que saiba com rigor e consiga acompanhar devidamente

os seus consumos energéticos na iluminação pública, que estamos aqui a falar de

iluminação  pública,  é  uma  luta  enorme  com  o  distribuidor,  portanto,  para  nós

conseguirmos saber e sem uma medição exata daquilo que estamos a fazer, corremos

um risco enorme porque depois a litigância, aquilo que observamos e aquilo que nos

fez ir  por outra situação foi que a litigância durante o concurso, porque os valores

estimados e aqueles que eram efetivamente gastos podiam ser muito diferentes e

daria muitos problemas de gestão durante o concurso, aqui assim, no caso concreto

deste,  do  mercado,  do  tipo  que  nós  prevemos,  portanto,  de  locação  financeira,  a
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Câmara só terá uma renda a pagar mensalmente durante o período de contrato, não

está, são contas simples, são contas simples, nós estamos a fazer um contrato em

que as  empresas concorrentes  vão querer  ganhar  o concurso e  vão apresentar  a

melhor  proposta  para  o  município  e  não  temos  durante  o  tempo  de  contrato  a

litigância, não, vocês tinham isto mal medido, afinal estes valores são estes, não eram

bem aqueles que estavam, porque não conseguimos ter, não há município nenhum

neste país que consiga ter os valores corretos da energia que efetivamente é gasta.

Senhor  Engenheiro,  posso  entrar  aqui  em  pormenores  de  luminárias  que  estão

avariadas,  de  tipologia  de  rede,  de  lâmpadas  em  fim  de  vida,  de  balastros  que

consumem muito,  etc.,  há aqui  um conjunto de variáveis  imensas nesta área,  ok?

Portanto, quanto mais incerteza nós tivermos num concurso, mais litigância potencial

estamos a colocar no processo à posteriori. Quero-lhe dizer também que está previsto,

não estava, não foi apresentado na primeira fase mas foi agora nos esclarecimentos,

todas  as  zonas  onde  vai  ser  substituída,  onde  propomos  que  seja  substituída  a

iluminação e também aquilo que foi feito, foi que não é definida a temperatura de cor

porque isso está tudo no PDME, está tudo lá definido e que foi, que foi feito e que é

um documento que está de consulta para todos os intervenientes e teve, e que foi

dado  a  todos  aqueles  que,  está  na  plataforma,  portanto,  para  todos  aqueles  que

quiserem  concorrer  ao  concurso.  Sobre  aquilo  que  referiu,  sobre  a  EDP,  e  os

equipamentos da EDP, eu peço desculpa, mas eu os equipamentos homologados pela

EDP eu não os quero,  porque a eficiência deles é muito baixa, se não for porque

aqueles equipamentos, os equipamentos da EDP são de concursos que foram feitos,

tanto quanto sei, com tecnologia um bocadinho, já até ultrapassada, pode-se dizer, é

que já agora também lhe posso dizer que nós ainda não sabemos, nós não dissemos

à EDP, a EDP colocou algumas luminárias dessas no nosso concelho, sem a nossa

autorização, porque nós não sabemos qual é o valor, sabemos por quanto é que a

EDP comprou essas luminárias, mas não sabemos por quanto é que as imputou ou as

querem  imputar  ao  património  da  concessão,  e  essas  luminárias  são,  na  nossa

perspetiva, de uma qualidade, de um rendimento bastante baixo face ao consumo que

têm.  Quanto à segurança deve lá  haver  um sítio  qualquer,  que aquilo  tem um IP

qualquer,  todas  as  luminárias  que  sejam  postas  na  rede  elétrica  têm  que  ser

homologadas, têm de estar homologadas e têm uma homologação que deve lá estar

prevista. Sinceramente que não andei à procura disso, é um problema dos técnicos
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mas têm de estar homologadas, têm, têm de estar. O sistema de telegestão não é

homologado, não há homologação de qualquer sistema de telegestão neste momento

no país. A EDP utiliza algum, utiliza um sistema de telegestão que foi feito em Águeda

por empresas de Águeda também no âmbito do Lighting Living Lab, é esse que está

mais homologado só que, só que nós não queremos esse, queremos um superior a

esse para dar mais serviços à população de Águeda, portanto, tivemos questões dos

concorrentes,  diferentes  questões  e,  para  responder  à  sua  última  questão,  o

Engenheiro Flávio é quem efetivamente tem uma ligação, portanto a empresa como

disse e é verdade tem um sócio comum com a, pelo menos um sócio comum, com a

Lightenjin,  como a Lightenjin  pediu  esclarecimentos sobre a  proposta,  ele  pediu  o

afastamento e não esteve envolvido já  nesta fase de questões,  portanto não teve

qualquer participação nas resposta que foram dadas aos concorrentes que estão no

concurso. Muito obrigado, Senhor Presidente.” -----------------------------------------------------

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

------ “Senhor Presidente da Assembleia, boa noite a todos, o Senhor Presidente da

Assembleia, o Grupo do PS enviou ao Senhor Presidente da Assembleia um email que

não foi lido no início da Assembleia por desconhecimento do Senhor Presidente, que

me foi transmitido neste momento, daí que possam parecer descabidas, um bocado,

as intervenções dos Senhores Presidentes de Junta em relação ao que se passa, o

email  dizia o seguinte: “Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal,  Doutor

Francisco Vitorino, venho por este meio expor: 1 – O Senhor Presidente de Junta de

Macinhata do Vouga, Pedro Marques, Aguada de Cima, Albano Abrantes e da União

de Freguesia de Travassô e Óis, Mário Martins, foram eleitos nas listas do Partido

Socialista em 2013; 2 – O Partido Socialista regista a disponibilidade e a forma como

exerceram as suas funções; 3 – Os Presidentes acima eleitos revelaram integrar listas

nas próximas eleições contra as listas do PS; 4 – Na política, as atitudes devem ser

consequentes, exemplares, não se podendo estar ao mesmo tempo a beneficiar do

enquadramento de um partido e ser contra ele; 5 – Esperava o Partido Socialista a

tomada de posição política digna, o pedido de demissão de funções para que foram

eleitos nas listas do PS o que não se verificou e, ou pedido de demissão do Grupo

Municipal  do PS,  o  que também não aconteceu.  Tendo em atenção o exposto,  o

Partido  Socialista  vem  por  este  meio  comunicar  a  V.  Exa.  Que,  a  partir  deste

momento,  os referidos Presidentes de Junta não integram para todos os efeitos o
Ata da 3ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda

realizada em 30/junho/2017
36



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

Grupo Municipal do PS. O Diretor do Grupo Municipal do PS, José Marques Vidal.” É

um  bocado  compreensível  que  os  Senhores  Presidentes  de  Junta  tenham  aqui

apresentado, que foram assim avisados, sempre participaram e sempre tiveram da

minha parte correção exemplar ao longo dos anos, tal como também aconteceu deles.

O que os Senhores Presidentes de Junta, por acaso todos eles independentes nas

listas do PS,  não compreenderam,  talvez por não estarem tão habituados a estas

questões  da  política,  é  que  os  atos  políticos  têm  consequências,  não  se  pode

pertencer a uma coisa e a outra ao mesmo tempo na política, isso corrói a política,

isso faz com que a política seja mal vista, é daí que nasce aquela frase do povo “os

políticos são todos iguais”. Meus Senhores, conhecem e sabem que os políticos não

são todos iguais, é importante que se diga aqui neste momento, no momento em que

temos uma autarquia liderada pelo Doutor Gil Nadais com quatro ex-vereadores, não

ex-membros  do  PS,  não  ex-integrantes  de  uma  lista  do  PS,  mas  ex-vereadores,

porque é um ex-vereador aquela pessoa que não assume dignamente o seu cargo

político e não a questão pessoal, quando se enquadra num partido e se é eleito dentro

dessa  dinâmica  desse  partido,  com  princípios  ideológicos,  com  princípios  de

metodologia, com princípios de ação, quando abandonamos e estamos contra esses

mesmos  princípios,  deveremos  sempre  e  em  qualquer  parte  assumir  as

consequências dos nossos atos, não podemos estar é de um lado porque nos convém

e do outro porque nos há de convir qualquer dia. Os votos não lavam mais branco, não

vos vou dar exemplos que os votos não lavam as atitudes das pessoas, não é o vosso

caso porque sei que não são assim, mas pondo numa situação extrema verificamos a

lavagem  de  Dias  Loureiro,  lavagem  de  Isaltino  Morais,  as  lavagens  de  agora  de

Hermínio Loureiro, os votos não lavam mais branco e isto é uma situação extrema, o

que não é a vossa situação, mas é só para ver que todos os atos políticos nossos têm

consequências. Há pessoas, e vocês já me conhecem, que achavam melhor que não

houvesse barulho nenhum sobre isto, “eh pá deixa lá isso, eh pá isso não interessa”.

Não,  meus  senhores,  é  isto  verdadeiramente  que  interessa  na  política,  é  isto

verdadeiramente que me permite a qualquer momento, eu ou qualquer outra pessoa

que tenha os mesmos princípios de se afirmar a favor ou contra, independentemente

do partido em que milita, porquê? Porque não deve nada a ninguém, a não ser à sua

consciência, e à consciência de ser leal e rigoroso e competente com os outros. Quem

é só por si independente por ser, interesse pessoal legítimo ou interesse de grupos
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também legítimos, não passa mais do que uma situação momentânea, uma situação

agora  que  não  se  vai  repetir  ou  repercutir  no  futuro,  porque,  meus  senhores,  as

pessoas morrem, infelizmente, não há insubstituíveis na política, há é manutenção de

princípios, e quando nós violamos os princípios, sejam eles quais forem, e o princípio

máximo da  independência,  de  podermos  dizer  e  estar  quando  queremos  e  como

queremos,  então  quando  nós  somos  dependentes  dos  interesses  dos  outros  nós

perdemos a nossa liberdade, nós deixamos de ser cidadãos de corpo inteiro e nós não

vamos conseguir lavar a imagem do povo que lava mais branco, eles vão continuar a

dizer de nós “eles querem se encher, eles só têm interesses pessoais, eles estão lá,

os políticos são uns malvados, os políticos não fazem nada, querem é viver à custa do

povo”. São atitudes de incumprimento, não as vossas neste caso, mas de nós todos

quando fazemos esquecer estes princípios, quando nos viramos para o lado “eh pá

isso, isso dá chatices, eh pá os gajos são amigos, é pá não digas pá”, é quando essa

desculpa  constante  que  nos  permite  que  quando  alguém  desvia  10  euros  numa

Câmara,  nos  permite  depois  perdoar  aqueles  que  desviam  milhões,  os

comportamentos são os mesmos, as atitudes são as mesmas e, portanto, quando nós

perdoamos  situações  pequenas,  então  vamos  perdoá-las  mais  tarde  maiores.

Senhores Presidentes de Junta, tive todo o prazer em trabalhar convosco, as questões

nunca se podem pôr em questões pessoais porque vocês são pessoas de bem. As

questões aqui só se põem questões políticas e, por isso, e como é lógico e o Senhor

Arnaldo Abrantes e bem disse-o, corretamente, não tomou a posição na altura, tomou-

a agora, como é lógico quem está contra o PS não pode integrar o Grupo Parlamentar

do PS, é lógico, não se vê problema nenhum nisso, tal como também não se vê que

quem está contra o  PS e  seja  Vereador,  também não integre  o executivo  do PS,

também tem toda  a  situação,  também é  verdade  que  o  fazem,  também não  são

Vereadores,  neste  momento,  são  simplesmente  assessores  da  Câmara  Municipal,

com os poderes que o Senhor Presidente da Câmara assumiu por si, mas isso são

outras histórias, há alguns exemplos, de todos os partidos e há um pequeno exemplo,

por  acaso até do meu partido,  ultimamente de uma pessoa até que por  questões

pessoais,  nem  aparece  muito,  Manuel  Pizarro  no  Porto,  concorreu  contra,  vai

concorrer  nas  próximas  eleições  contra  o  Rui  Moreira,  e  assumiu  simplesmente,

demitiu-se do cargo de Vereador, foi trabalhar para o seu consultório, era assim que

todas as pessoas deveriam fazer, apresentar a sua demissão dos cargos para que
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foram eleitos nas estruturas quando deixam de as integrar. Depois, se seria aceite

pelo  Senhor  Presidente  ou  não,  isso  já  não  é  problema  nosso,  deveria  ser

apresentado,  isto é o princípio  da dignidade da política,  quando esquecemos isto,

meus senhores, a partir daí começa a valer tudo. Em relação, para acabar, Senhor

Presidente, uma frase e peço ao Senhor Presidente da Câmara que tenha em atenção

que é o primeiro caso que foi  aqui  colocado por uma munícipe:  não se compra a

integridade moral, ou se tem ou não se tem, e o Senhor Presidente da Câmara, eu

acredito que o Senhor tenha, acredito que, amanhã não, que é sábado, domingo, mas

que,  na  segunda-feira,  coloque  os  serviços  desta  Câmara  Municipal  à  disposição

desta situação sem esquecer,  depois,  logicamente, que se tomem medidas para o

futuro, noutras todas, mas que nesta já para que como forma de exemplo avance já.

Obrigado.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------  “Obrigado,  Senhor  Presidente,  Senhor  Presidente  da Assembleia  e Senhoras

Secretárias, Senhor Presidente da Câmara e restante executivo, caros colegas, todos

aqueles que nos assistem aqui e, ou Águeda TV, comunicação social. Eu dei por mim,

Senhor Presidente, permita-me que lhe diga, a questionar-me acerca da legalidade

desta Assembleia, porque fui convocado para participar numa Assembleia Municipal e

vejo-me  aqui  no  meio  da  embrulhada  que  já  todos  tínhamos  reparado  entre

Socialistas, Independentes, Dependentes e da qual eu nada tenho a ver, até porque o

meu cartão de militante não é socialista. Tudo isto, Senhor Presidente, desculpe que

lhe diga, com a sua permissão e penso que era claramente evitável que tenha tido

pelo menos a continuidade que teve, até este momento. Permita-me que faça este

exercício de trás para a frente e falar-lhe então agora acerca de um monólogo a dois,

porque foi disso que se tratou entre o Senhor Presidente e o nosso ilustre Deputado

do PSD Hilário Santos, acerca de um assunto sobre o qual todos nós já falamos, da

nossa incapacidade técnica para discutir e para tomar decisões sobre ela, e eu dei por

mim a pensar novamente que, tendo este executivo uma verba em orçamento de que

não consigo agora precisar mas que não andará muito longe de 2 milhões de euros

para estudos e similares, mas pelo menos que é uma verba considerável e acho que a

deve ter, não sei se tão elevada, se não, mas acho que se deve estudar antes de

executar. Dou por mim a pensar que mais uma vez esta Assembleia, que não tem

equipa técnica que já o próprio executivo acaba por ter para suportar, porque nós não
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temos equipa técnica nenhuma, temos algumas comissões que mesmo sobre este

assunto de nada vale me reunir eu e os meus colegas da comissão de energia e

ambiente porque a nossa capacidade técnica não será a suficiente para analisar em

detalhe o assunto e, portanto, acho que esta Assembleia ou a Assembleia que a esta

se substituir deverá repensar, até porque é ela que aprova o orçamento do município

deverá repensar se não deve guardar para si a capacidade, até porque é ela também

que é o órgão fiscalizador e que cumpre fiscalizar a atividade deste executivo ou de

qualquer próximo, guardar para si a verba necessária para que em situações como

essa possa ser coadjuvada de equipas técnicas que permitam que as decisões que

aqui  tomamos  e  as  quais  aqui  subscrevemos  ou  não,  o  façamos  nas  melhores

condições possíveis. Sobre as palavras do camarada Francisco Simões que aproveito

para cumprimentar, permita-me que lhe diga que de uma forma democrática, o diga

que não irei fazer grandes comentários acerca do que considerou, apenas lhe dizer

que me continuo a rever em tudo aquilo que lhe disse, e que voltarei a dizer sempre

que necessário se assim vier a ser, espero que não. E voltando agora aqui ao início

desta Assembleia e à intervenção da Senhora Dina Duarte, o problema que ela aqui

expôs foi  um problema de que eu já era conhecedor,  não no detalhe que aqui foi

exposto, que me preocupou a mim, penso que nos deve preocupar a todos e, mais do

que isso,  deve preocupar  esta  Assembleia  enquanto órgão fiscalizador,  e  porquê?

Esta Assembleia não tem, nem deve de se intrometer naquela que é a gestão e a

decisão das coletividades do sector social do nosso concelho, mas tenho que recordar

aqui que este executivo e todos os anteriores têm, e bem, e sempre entendemos todos

nós que é pouco, prestado ou criado as condições para que existissem apoios muito

significativos ao sector social do município e, portanto, Senhor Presidente, dizer-lhe

também o seguinte, já por várias vezes aqui falamos sobre o Provedor da qualidade

de vida do cidadão Aguedense, e a posição do CDS sempre foi uma e mantém-se a

mesma acerca dessa figura, é que é o Senhor Presidente da Assembleia Municipal o

Provedor  da qualidade de vida do cidadão Aguedense e,  portanto,  acho que esta

Assembleia deve de, tão breve quanto possível, procurar saber o que é que está a

falhar num município como Águeda que tem um sector social tantas vezes definido e

identificado como uma referência e que eu próprio também acho que o é, o que é que

poderá estar aqui a falhar para que uma situação como esta, a ser verdade e crendo

que  o  seja  aquilo  que  nos  foi  aqui  relatado,  possa  ter  acontecido  da  forma  que
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aconteceu, e também dizer ao Senhor Presidente da Câmara que certamente, e dar-

lhe a oportunidade de se corrigir porque aquilo que o disse penso que não, até porque

não é hábito seu, o ter feito da forma que fez, eu acho que não deve ser o executivo a

dizer  a  quem  aqui  relatou  o  problema  de  que  façam-nos  chegar  o  problema,  o

problema já cá chegou, e o problema já cá está e, portanto, deve ser o executivo

agora, estando o problema referenciado aqui, que deve de ir à procura de saber mais

e de saber o que é que é necessário e o que é que está ao nosso alcance para ajudar

nesta matéria. Para terminar, Senhor Presidente, terminar localizando-me onde estou

e falando de GPSs, algumas Assembleias atrás, esta mesma Assembleia aprovou a

instalação de equipamentos de GPS em todo o parque automóvel da autarquia, algo

que mereceu naturalmente o apoio do CDS porque entendemos que é uma medida

acertada e que poderá permitir uma melhor gestão do parque automóvel da Câmara

Municipal, e portanto perguntar-lhe Senhor Presidente se já há carros equipados, que

percentagem  de  carros  é  que  está  equipado  com  esse  dispositivo,  e  termino

perguntando se os carros que estão atribuídos aos Senhores Vereadores já possuem

também esses equipamentos, e já agora para terminar também uma última questão,

se  essas  mesmas  viaturas  que  estão  atribuídas  aos  Senhores  Vereadores,  estão

atribuídas somente para o cumprimento do exercício das suas funções ou se essa

atribuição é expansível a qualquer outro tipo de atividades, sejam elas do foro pessoal

ou do foro político-partidário. Muito obrigado.” ------------------------------------------------------

------ Pedro António Machado Vidal – PUF de Préstimo e Macieira de Alcôba: ---------

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

Câmara,  Senhores  Vereadores,  caros  colegas,  um  cumprimento  muito  especial  à

nossa colega Ana Sanches que é a Deputada mais jovem desta Assembleia, que hoje

faz vinte e seis anos, parabéns, Ana, funcionários da Autarquia, comunicação social e

todos aqueles que nos assistem pela Águeda TV, boa noite. Eu venho aqui apenas

para responder ao caro colega Francisco Simões, porque ele tocou no meu nome, e

dizer-lhe que o Senhor passa aqui a vida a reclamar que não tem tempo mas depois

parece o menino Nicolau que passa a vida a fazer queixinhas. Eu, por vezes, ali na

rua, vejo a CDU a dizer, dar voz à CDU, para passar a vida a fazer queixinhas, Senhor

Francisco,  olhe uma coisa,  o Senhor  até na,  o Senhor  representa a CDU aqui na

Assembleia Municipal, lembro-lhe, por exemplo, na Assembleia Municipal do estado

do concelho que ali de facto tem muitos minutos à sua disposição para falar aquilo que
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bem entende, para expor propostas para o município que é aquilo que deveria fazer e

não o faz, mas isso é uma forma de fazer política sua e não minha, é curioso que o

Senhor tem três tempos na Assembleia Municipal do estado do concelho, só utiliza o

primeiro e deixa em branco os outros dois. Disse.” ------------------------------------------------

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

------ “Já agora, quanto tempo tenho que não gostaria de pisar o risco? Também não

me quero alongar. Ah, não, metade. Senhor Presidente, boa noite, Senhor Presidente

da  Câmara,  Vereadores,  colegas  da  Assembleia  Municipal,  público,  comunicação

social  e Aguedenses aqui e por esse muindo fora. Só venho acrescentar qualquer

coisa porque, para que não fiquem em matéria em que podemos esclarecer e não

ficarem  dúvidas  sobre  e  questão  das  luminárias  e  das  homologações,  das

certificações,  as DMAs da EDP são uma especificação de cliente,  quando a EDP

adquire,  faz  as  exigências  e  as  especificações  que  entende  fazer  aos  seus

fornecedores, não é uma homologação universal ou transversal ou inserida dentro da

normalização nacional ou internacional, e para este tipo de luminárias não há, a EDP

ainda não tem DMA. De certa forma, o concurso não precisaria de ter a referência às

exigências de homologação ou de certificação porque, desde logo, estes aparelhos de

iluminação estão abrangidos, seja pela diretiva da baixa de tensão, seja pela diretiva

da compatibilidade eletromagnética, e as normas aplicáveis não podem ser as normas

dos frigoríficos, não podem ser as normas de luminárias para jardim, ou as luminárias

portáteis  ou  para  instalar  dentro  de  casa,  são  as  ENs  60598  específicas  para  a

iluminação pública e, portanto, não dá para fugir disso, a informação que prestou de

que era vago, não é verdade, aqui não há, não há vaguidade nenhuma, é específico, é

preciso, e nem sequer precisaria de estar nos termos do concurso. Obrigado.” -----------

------ Pedro Joaquim Faria de Oliveira Marques – PJ de Macinhata do Vouga: ---------

------ “É muito rápido, é muito rápido, já fiz os cumprimentos habituais, só dizer aqui ao

Zé,  ao Zé Vidal,  que,  quando me convidaram há quatro anos,  nunca ninguém me

perguntou, volto a dizer, qual é o meu enquadramento político, nunca me vinculei a um

programa  partidário,  só  me  vinculei  à  minha  Freguesia,  à  minha  consciência  e

inclusivamente o programa da minha Freguesia foi feito por mim e pelo meu secretário

e  pelo  meu  tesoureiro,  e  de  maneira  que  efetivamente  amanhã  terás  a  minha

demissão do Grupo Parlamentar,  da Junta de Freguesia pá, nem penses, ok, nem

penses,  não posso.  Desculpe é só mais uma coisinha,  é muito rápido,  o comboio
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histórico é amanhã, não é um comboiozito, é uma mais-valia, o turismo do vapor que

poderá eventualmente voltar  a vir  não é um turismo regional,  nem nacional,  é  um

turismo mundial, é um turismo mundial, portanto nós temos que todos aproveitar isto,

porque isto é para o concelho, para a região, para o concelho e para a região, e é uma

grande mais-valia que todos temos que saber aproveitar. Muito obrigado.” ----------------

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

------ “Muito obrigado, Senhor Presidente, só sobre aquilo que disse o Zé Vidal, os

Senhores Vereadores continuam a manter a plenitude de funções, as funções que

executam e a distribuição cabe a todo o momento  ao Presidente da Câmara que

delega  neles  competências.  Aquilo  que  foi  decidido  fazer  e  que  teve  acordo,  até

porque nós  entendíamos que substituir  toda  uma equipa a  seis  meses do  fim do

mandato era transformar a Câmara num organismo dificilmente governável e, portanto,

aquilo que fizemos e que teve o acordo dos Senhores Vereadores foi, nalgumas áreas

eu assumir porque eu também não queria que o centro da campanha fosse o seu

trabalho aqui e eu fosse tido como centro da campanha, portanto foram essas, foi isso

que acordamos e,  portanto,  foi  essa,  é,  a qualquer momento poderíamos ter  feito,

compete ao Presidente gerir e fazer este tipo de coisas e, portanto, eu assumi, e que

mereceu a concordância, digo mais uma vez, dos Senhores Vereadores. Quanto à

situação da Paula e respondendo ao Paulo Pereira e também ao Senhor José Vidal,

também já  falei  com a Dina Duarte  e  na próxima semana telefonicamente iremos

marcar  um  encontro  para  obviamente  tomarmos  contacto  mais  direto  com  esta

situação, e podermos atuar em conformidade. O Paulo Pereira fala nos equipamentos

GPS, penso que está na sua finalização em termos de colocação nos carros, não sei

neste momento, sei que ainda não está a funcionar, quanto à utilização das viaturas é

nos  termos  da  Lei  que  é  para  todos  assim.  E  pronto,  Senhor  Presidente,  muito

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

------------------------------------ PERÍODO DA ORDEM DO DIA -----------------------------------

------  3.1  –  Apreciação da informação escrita  do Ex.mo Senhor  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;  ---------------------------------------------------

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

íntegra: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ Hilário Manuel Ferreira dos Santos – PSD: ------------------------------------------------

------ “Muito obrigado,  Senhor  Presidente.  E venho falar  sobre a informação dada,

concurso  público  com  publicidade  internacional,  preservação  de  contrato  para

aquisição de luminárias, restantes informações, Senhor Presidente, e vou utilizar este

ponto porque eu não gosto de ser comido por lorpa, não gosto de ser comido por

parvo, e às vezes aqui diz-se umas coisas assim à toa,  uns e outros,  Engenheiro

Farias, o que eu vim dizer não tem nada a ver com luminárias, eu vim dizer o que está

no caderno de encargos,  no anexo I,  no  ponto  20,  gestão de energia,  gestão de

energia  e  gestão  de  energia  diz  no  ponto  20.4,  o  sistema  de  telegestão  a  ser

implantado deverá realizar a medição do consumo de energia elétrica do parque de

iluminação do município de Águeda, o sistema de telegestão, 20.5, os equipamentos a

usar  deverão  ser  homologados  a  fim  de  garantir  a  confiabilidade  da  medição  da

energia consumida, estamos a falar do sistema de telegestão, e o que está aqui em

causa é o sistema de telegestão, não é a luminária, a luminária há muitas por aí, o

problema é que este sistema de telegestão que o Senhor Presidente diz que é aberto

e que pode funcionar com qualquer luminária, é a informação que ele tem e está dita

aqui, eu vou acreditar nisto, na informação que eu tive não é, mas, por isso, por isso é

que propus que esta Assembleia estudasse isto porque há aqui alguma diferença, e

isto é muito importante é o sistema de telegestão... Não, concurso público, informação

do Senhor Presidente da Câmara, está aqui, está na página 21, Senhor Presidente,

das informações... Está aqui Senhor Presidente na página 21, informação do Senhor

Presidente  da  Câmara...  Pois,  aqui  diz  concurso  público  internacional  para

celebração...  Referente a este ponto que estava...  Eu tenho este defeito de ler  os

documentos, está a perceber, Senhor Presidente, tenho este problema, é uma coisa

complicada, pronto, e esta é uma situação, quando o Senhor Presidente diz: “ai isto,

os outros sistemas tem que se ler, não se sabe o que é que se gasta, o que é que se

gasta acolá”. Não, o sistema de Águeda nós compramos as luminárias, mais nada, e

pagamos a eletricidade que gastamos, é isso que acontece, o sistema de Águeda nós

compramos  as  luminárias,  aquilo  que  eu  percebi  do  concurso,  compramos  as

luminárias, certo? E a eletricidade que for gasta nós pagamos, o que é que diz a

proposta  é  que  vamos  ter  uma  poupança  entre  cinquenta  a  setenta  por  cento

estimada, e por isso é que eu lhe falei nesse contrato é que nada disto nos garante, se

a luminárias não tiver cinquenta a setenta, só tiver trinta por cento, quem é que paga a
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diferença? É a Câmara de Águeda, em termos de consumo energético, era isto que

estava em choque. Eu posso estar errado, Senhor Presidente, mas se estiver errado o

Senhor corrija-me sobre isto, mas por aquilo que li no concurso não, não estou errado.

Em  relação  à  questão  da  empresa,  pois  é  claro,  para  mim  há  aqui  conflitos  de

interesses, mas o Senhor Presidente é que terá que analisar, esta empresa participou

neste processo desde início, de uma maneira ou de outra, prestou assessoria técnica

e presta  assessoria  técnica  à  Câmara durante  três  anos,  desde  2015,  consultoria

técnica, participa obviamente de forma direta ou indireta no projeto, e a seguir fornece

as placas de gestão, se ganhar o concurso, mas isso lá veremos daqui a uns dias.

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

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

------  “É  sobre  a  informação  do  Senhor  Presidente  no  que  respeita  ao  concurso

internacional de luminárias, gostaria de colocar uma questão ao Senhor Presidente:

se, quando se refere à homologação do sistema de contagem, tem em conta a diretiva

MID sobre a confirmação meteorológica, que está no domínio de meteorologia legal, e

que tem, e que passa por uma verificação meteorológica de tipo  CNE/CE e depois

uma verificação periódica que tem um prazo de cerca de dez anos.” ------------------------

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

------  “Ó,  Engenheiro António Manuel  Farias,  sinceramente que não domino,  áreas

totalmente fora, vamos lá ver, as homologações, nós só queremos material que esteja

devidamente homologado,  não queremos,  não podemos correr  riscos,  isto há aqui

vidas de pessoas em risco, portanto nós não corremos riscos, tem de ser sempre

material homologado, vamos lá ver. Senhor Engenheiro Hilário, nós não definimos as

poupanças porque nós sabemos, à partida que a introdução de uma luminária LED dá,

no mínimo, uma poupança de cinquenta por cento, e um sistema de gestão, dá, pode

dar  vinte,  trinta  por  cento  mais  de  poupança,  e  isto  aqui  não  pode  ser  definido

rigorosamente, porque a todo o momento a tecnologia evolui e podemos ter sistemas

mais, mais poupadinhos, melhores sistemas, e portanto aquilo que nós queremos é

que seja  no mínimo aquele,  aquele  tem de estar  garantido,  onde é que isto tudo

depois, onde é que isto vai bater, é no preço que vamos pagar, nós queremos pagar a

menor fatura possível e os concorrentes vão ter de arranjar a melhor tecnologia, ao

melhor preço para servir o concurso, é isto que está em causa, ok? Muito obrigado,

Senhor Presidente.” ----------------------------------------------------------------------------------------
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------  3.2  –  Tomada de  conhecimento  da  atribuição  de  medalha  municipal  de

dedicação aos colaboradores da Câmara Municipal de Águeda;  ------------------------

------  3.3  –  Tomada  de  conhecimento  da  atribuição  de  Medalha  Municipal  de

distinção aos colaboradores da Câmara Municipal de Águeda; --------------------------

------  Nestes pontos foram feitas as seguintes intervenções que se transcrevem na

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

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

------“É isso mesmo, muito obrigado, Senhor Presidente. Iria fazer isso mesmo, antes

de mais, começar por felicitar todos esses colaboradores que foram distinguidos, e

pedi  a  palavra  apenas  para  fazer  um pequeno  reparo,  esta  é  uma distinção  que

naturalmente que é merecida, e que deve de ser feita.  Nós devemos de distinguir

aqueles que pelo seu empenho ou pela sua dedicação se distinguem dos demais.

Parece-me apenas, Senhor Presidente, que nós vamos ou já efetuamos a distinção de

colaboradores, alguns que ainda são funcionários da autarquia, outros que já são ex-

colaboradores, isto porque estamos a falar de um período de tempo muito alargado e

eu acho que é uma situação que no futuro deverá ser corrigida, e que deve de haver a

capacidade  para  se  distinguir  com  uma  maior  regularidade,  até  porque  senão

podemos  cair  no  erro  de  quase  que  não  estamos  a  distinguir  aqueles  que  irão

efetivamente receber essa distinção mas quase estar a distinguir todos os outros por

não a receberem. Portanto, também aproveitar, mais uma vez, acho que já discutimos

isto, não sei se até em Assembleia Municipal, mas pelo menos em reunião de líderes

de que esta distinção poderia, era uma das que, uma das ações que poderia se juntar

às cerimónias do 25 de Abril, acho que ajudava a engrandecer quer as comemorações

do 25 de Abril, quer essa mesma distinção e, portanto, acho que é algo que devemos

sempre ser capazes de corrigir no futuro. Muito obrigado.” -------------------------------------

------ 3.4 –  Tomada de conhecimento da rescisão do contrato de programa n.º

135/2015; -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------Não se verificaram intervenções relativamente a este ponto. -----------------------------

------  3.5 –  Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de adesão do

município de Águeda à rede de municípios piloto CESOP local; -------------------------

------ Não havendo inscrições para intervir relativamente a este ponto da Ordem do

Trabalhos, o Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação, tendo-se verificado que

a Assembleia o aprovou por maioria, com três abstenções. -------------------------------
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------ 3.6 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de celebração do

contrato programa para: --------------------------------------------------------------------------------

------ 3.6.1 –  Cedência das instalações do Centro de Atividades Náuticas Bério

Marques; -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.6.2 –  Colaboração no âmbito da gestão e da dinamização do Centro de

BTT de Águeda; --------------------------------------------------------------------------------------------

------  Nestes pontos foram feitas as seguintes intervenções que se transcrevem na

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

------ Alberto José Fernandes Marques – PSD: --------------------------------------------------

------ “Muito boa noite, Senhor Presidente, caras Secretárias, Senhor Presidente da

Câmara,  Senhores  Vereadores,  caros  colegas,  membros  da  Assembleia,  público,

comunicação social. Uma intervenção muito breve relativamente a este ponto, que tem

algumas semelhanças com um que veio a uma Assembleia Municipal  recente que

tinha a ver com o Parque do Souto Rio, e o que está aqui em causa é uma coisa muito

simples, nós estamos a poucos meses do final do mandato e a Câmara Municipal está

aqui a propor-nos a celebração de contratos de cedência de instalações para duas

instituições que não vejo nenhuma objeção, sinceramente, tanto a um como a outro,

muito sinceramente, e acho que seriam bem entregues. O que me parece aqui um

bocadinho fora de propósito é que estejamos agora no final de mandato a fazer aqui

um  contrato  para  três  anos  que  envolve  verbas  bastante  consideráveis,  estes

equipamentos e estas infraestruturas foram alvo de investimentos nos últimos anos,

nunca nos disseram se eram para ceder, se não eram para ceder, não é isso que está

em causa, não somos contra por princípio ou por definição, mas eu a três meses do

fim do mandato acho que fazia muito mais sentido que se arranjasse uma forma de

agilizar  o  funcionamento  dessas  instalações  até  final  deste  ano,  quando  muito,  e

depois que os futuros executivos, seja ele qual for, que viessem a definir com mais

calma, com mais regras, porque estar aqui já a amarrar três anos em condições que,

equipamentos com a importância, e com a relevância, com o valor que estes têm, é

capaz de ser um bocadinho precipitado, e a nossa proposta era que, à semelhança

daquilo  que  foi  feito  do  Parque  de  Souto  Rio,  também  havia  aqui  algumas

incongruências e algumas dúvidas sobre uma cedência tão vasta, que repensassem

isto e tentassem retirar o ponto e apresentá-lo depois com um calendário mais curto,
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de facto, os três anos parece-me um pouco exagerado numa fase em que o mandato

está quase a acabar. Obrigado.” ------------------------------------------------------------------------

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

------ “Não, não tenho resposta, a Assembleia também é livre de fazer as alterações

que entender a estes protocolos, se entende que o protocolo não está de acordo, quer

prazos mais curtos, introduz essa alteração, aquilo que nós teremos de fazer é depois

ir perguntar à entidade se concorda, ao mais é só essa situação porque pareceu-nos

que não há aqui assim grande, grande alteração.”-------------------------------------------------

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

------ “Basicamente, o que se propõe é que estes protocolos possam funcionar até ao

final do ano, basicamente nós, esta Câmara, terminará o seu mandato durante o mês

de Outubro, virá uma nova Câmara, para ter mais tempo, para se instalar e isso tudo,

até ao final do ano, janeiro, o que seja, e depois a nova Câmara que defina todos

estes processos de cedências e que se possa pelo menos até ao final do ano para as

coisas funcionarem, sendo este o objetivo deste executivo, não se deve cortar este

objetivo mas a seguir quem vier tomará as decisões.--------------------------------------------

------ A proposta é esta, que os protocolos sejam feitos nos termos exatos até ao final

do ano.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Vamos lá ver, posso, posso? Vamos lá ver uma coisa, Senhor Presidente, os

protocolos são diferentes, um é anual, renovável, o outro tem um prazo de vigência

mais alargado, fazer só um ano temos de perguntar, um não haverá problemas porque

eu acho que não faz sentido ser, e também não interrompe nada ser nos termos em

que está porque é um ano, também ser até ao final do ano ou ser mais 6 meses para a

frente não tem, não tem qualquer problema, certo? Agora o outro de três anos, eu não

tenho  problemas  nenhuns,  mas tenho  que  os  propor  porque  com certeza que  há

investimentos previstos,  há situações,  por parte da instituição que,  se pensa fazer

investimentos e  está  a contar  com determinados incrementos,  vai  parar  com isso,

poderá parar, não é porque, entre, agora, a Assembleia nestes aspetos é soberana

sobre  isso  e  portanto  aí  assim,  nós  estamos  à  vontade,  se  quiserem  fazer  isso,

obviamente a Assembleia vota e nós teremos de ir falar com a entidade saber se ela

quer, se não, como pode acontecer é ficar fechado, pronto. Muito obrigado.”--------------

------ Hilário Manuel Ferreira dos Santos – PSD: ------------------------------------------------
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------ “A questão é esta, é-nos proposta uma obra no plano de atividades do orçamento

para  se  fazer  uma  intervenção  e  fez-se  essa  intervenção,  e  fez-se  esta  obra.

Entretanto,  a  Câmara  muda a  direção,  e  faz  um protocolo  ou  pensa  ceder  estas

instalações a uma coletividade para as explorar, pagando a câmara 8 mil euros no

primeiro ano, 4 mil euros no segundo e 3 mil no terceiro, serão esses os valores, a

essa coletividade. A questão que se põe aqui é simplesmente esta, nós, num curto,

num espaço tão curto que temos neste  momento de gestão,  estamos no fundo a

hipotecar  este  equipamento  para  os  próximos  três  anos.  Quer  dizer,  a  próxima

Câmara que vier vai poder agir sobre este equipamento já no final também do seu

mandato,  o  que  viemos  aqui  propor  não  é  inviabilizar  nada,  é  dizer  assim  este

protocolo então faz-se, que eu tinha falado final do ano mas pode ser um ano, é lógico

que seja um ano, e a Câmara que vier renegoceia com a própria associação este tipo

de situação, a não ser que a Câmara tenha dados, evidências que isto não pode ser, e

que é absolutamente prejudicial para a Câmara, porque isto, dizem-me ali, em off, da

parte da Câmara, ah se isto não for assim, isto não vai funcionar, não vai funcionar,

então mas não vai funcionar como? Se a Câmara fez o equipamento é para funcionar,

se não funciona com a Associação, funciona com a Câmara, isto por amor de deus,

não me digam isto porque isto é uma espécie quase de chantagem emocional, que

estamos  aqui  a  pôr,  quase  chantagem  emocional,  quase,  quase  chantagem

emocional, foi o que eu disse, quase, não disse que era, percebes? É só isto, ah pá,

mas se a Câmara tem, se a Câmara tem dados que nos podem ajudar aqui, eh pá tem

paciência, isto tem que ser mesmo três anos porque é assim, porque é assado, porque

é  isto,  nós  nunca  inviabilizamos  nada  quando  as  coisas  são  explicadas,  nós

explicamos qual foi o nosso princípio, é só um princípio que nós aqui pusemos, nada

com a associação A, nem B, nem C, nem D, é só isto.” ------------------------------------------

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

------ “Não, não quero acrescentar nada, aquilo que, nós temos uma proposta que foi

negociada com uma coletividade no sentido de desenvolver determinado número de

trabalho, ok? Obviamente que admitimos que a Assembleia pense de forma diferente,

admitimos,  estamos  num  final  de  ciclo  e,  portanto,  admitimos,  se  a  Assembleia

entende que teve ter um, deve ser só por um ano e dar toda a liberdade ao próximo

executivo, obviamente, para decidir isto, obviamente que o plano que estava feito com

esta  coletividade  cai  por  terra,  porque  era  um  plano  para  vários  anos  de
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desenvolvimento  e,  sendo  para  um ano,  eles  entram na  incerteza  de  se  veem a

continuação  do  seu  trabalho  ou  não,  legitimamente,  dos  dois  lados,  por  parte  da

Assembleia e por parte da coletividade. Portanto, haverá ou uma atividade diferente ou

um afastamento deles, mas a Câmara terá sempre soluções para isto, ok? Não temos

problemas,  a Câmara terá sempre soluções,  obviamente.  Obrigado.---------------------

Peço desculpa, Senhor Presidente, peço desculpa, não mas há aquilo basicamente é

uma  alteração  à  proposta  que  está  aqui,  ok?  E  essa  proposta  se  for  votada,  é,

prejudica a proposta do executivo, certo? Portanto não é em alternativa, é votada, é

uma proposta de alteração por parte da Assembleia que vai ser votada... Exatamente,

exatamente, exatamente.”---------------------------------------------------------------------------------

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

------  “Senhor  Presidente  da  Assembleia,  há  aqui  uma,  algumas  coisas  aqui  que

interessam no debate que já se fez aqui. Uma, e muito bem levantada pelo Engenheiro

Hilário,  respondida  pelo  Senhor  Presidente  da  Câmara,  já  várias  vezes,  dá-me  a

sensação de que as coisas só avançam se for aquela associação ou se for aquela

situação, e muito bem, o Engenheiro Hilário colocou a situação e o Senhor Presidente

da Câmara também respondeu muito bem, nada deixará de ser feito, nada deixará de

ser desenvolvido, a metodologia e a forma de desenvolvimento é que será outra, e

nisso a autarquia tem por obrigação assumir porque a autarquia aqui não anda, pode

ser sua política,  mas não anda aqui ao serviço de associações ou para promover

associações, ou para as salvar, as associações, embora às vezes pareça nalgumas

situações.  Há aqui  uma coisa que eu não compreendo,  mas que gostaria  que me

explicassem, é que aqui diz, no contrato da BTT, que vigorará pelo período de um ano

civil,  renovando-se  por  igual  período  até  ao  limite  de  cinco  anos,  caso  não  seja

denunciado por qualquer uma das partes. O investimento é três anos, mas só na sua

cláusula  nona  diz  que  é  por  um  ano,  portanto  pode  ser,  com  sessenta  dias  de

antecedência, pode ser ele terminado, não é, portanto, há aqui uma contradição entre

o investimento e o contrato de três anos e a sua renovação não é automática, pode

ser denunciado. Portanto, logo ao fim do primeiro ano... é cláusula nona, sim, acho

que  é  o  BTT  que  é  com  as  novas  tecnologias  isto  é  um  problema

danado.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Gil Nadais Resende da Fonseca – Presidente da Câmara: ----------------------------
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------  “Peço  desculpa,  eu  posso  ler,  ok?  Este  protocolo  está  feito,  renova-se

anualmente,  é  um  contrato  a  cinco  anos,  nos  três  primeiros  anos  há  uma

comparticipação financeira da Câmara e nos dois últimos não há, e é um contrato a

cinco anos mas que se renova anualmente, ou seja, e está aqui assim, e já resolve os

problemas todos anteriores, em cada ano civil é renovado, por cada uma, se uma das

partes não manifestar interesse em continuar cai, portanto, afinal até está, até está

aqui e resolve toda a...” -----------------------------------------------------------------------------------

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

------ “É, é cinco anos, mas é anual. É, é mas não é.” ---------------------------------------------

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

------  “Muito obrigado mais uma vez,  Senhor Presidente,  eu acho que nós tivemos

agora aqui uma oportunidade de viajar  para o futuro,  viajamos,  se calhar para um

futuro  próximo,  aonde  começamo-nos  a  aperceber  da  dificuldade  que  é  gerir  e

apresentar propostas a uma Assembleia ao que parece já não há uma maioria de

suporte e, portanto, isto cria uma série, uma série de problemas. Portanto, dizer-lhe,

Senhor  Presidente,  que  no  diz  respeito  à  primeira  proposta,  à  segunda  proposta

iríamos  votar  favoravelmente,  relativamente  à  primeira  proposta,  sendo  que  não

encontramos também nós até agora uma melhor utilização do que aquela que aqui se

propõe, iremos votar favoravelmente a esta proposta. Muito obrigado.” ---------------------

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

------  “Só para  dizer,  lembrar  o  Paulo  Pereira  que este executivo  nunca teve uma

maioria de suporte nesta Assembleia, sempre considerou que tinha uma maioria muito

alargada porque acho que estamos a trabalhar todos para o concelho e,  portanto,

conseguimos aqui muitas unanimidades que não tiveram a ver com as cores políticas

dos  partidos,  mas  sim  com  aquilo  que  estava  em  causa.  Muito

obrigada.”---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Discutido este ponto, o Senhor Presidente da Câmara prestou esclarecimento, foi

entretanto apresentado pelo deputado Hilário Santos do Grupo Municipal do PSD uma

proposta de alteração ao prazo de vigência do protocolo de cedência pela Câmara

Municipal,  propondo  para  ambos  um  prazo  de  vigência  de  um  ano.  O  Senhor

Presidente  da  Câmara  prestou  novos  esclarecimentos,  tendo,  entretanto,  o  Grupo

Municipal do PSD retirado a proposta de alteração à proposta da Câmara Municipal,

assim, o ponto 3.6.1 – Proposta da Câmara Municipal de cedência das instalações do
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Centro de Atividades Náuticas Bério Marques, foi colocado à votação e foi aprovado

por  unanimidade,  e  o  ponto  3.6.2  –  Análise  e  votação  da  proposta  da  Câmara

Municipal de celebração do contrato programa para colaboração no âmbito da gestão

e  dinamização  do  Centro  de  BTT  de  Águeda,  também  foi  colocado  à  votação  e

aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------

------ 3.7 – Análise e votação de proposta da Câmara Municipal de atribuição de

apoio às Freguesias e Uniões de Freguesias: --------------------------------------------------

------  3.7.1 –  União de Freguesias de Barrô e Aguada de Baixo,  no âmbito do

evento anual “Estás em Barrô…Mexe-te! 2017”; -----------------------------------------------

------ 3.7.2 –  União de Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira, no âmbito do

evento “Travassô e Óis da Ribeira em Movimento 2017”; ----------------------------------

------  3.7.3  –  União  das  Freguesias  de  Recardães  e  Espinhel,  no  âmbito  da

Construção do Centro de BTT de Águeda; -------------------------------------------------------

------ 3.7.4 –  Junta de Freguesia de Fermentelos, no âmbito da organização do

“FermentelosFEST” – Festival das Associações de Fermentelos – 2017; ------------

------  3.7.5  –  União  de  Freguesias  do  Préstimo  e  Macieira  de  Alcôba,  pela

organização do evento “Fim-de-semana Radical”; --------------------------------------------

------  Nestes pontos foram feitas as seguintes intervenções que se transcrevem na

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

------ Marlene Domingos Gaio – PSD: ---------------------------------------------------------------

------  “Boa  noite  a  todos,  Senhor  Presidente  da  Assembleia  Municipal,  Senhoras

Secretárias,  Senhor  Presidente  da  Câmara,  Senhores  Vereadores,  meus  colegas

Deputados,  Senhores jornalistas,  Senhores funcionários da Câmara, o público aqui

presente  e  quem  nos  ouve  através  da  Águeda  TV.  Em  primeiro  lugar,  eu  quero

agradecer à Câmara Municipal o apoio prestado para a construção e requalificação

dos Largos da Aguada de Baixo e de Barrô e,  muito embora as obras ainda não

estejam  concluídas,  a  verdade  é  que  conseguimos  já  antever  que  serão  obras

emblemáticas e que trarão uma nova vida a estes dois Largos. Estas obras resultam

de parcerias entre a Câmara Municipal e a Junta, com comparticipações semelhantes

até agora mas com clara desvantagem por parte da Junta que vive com pouco mais do

que lhe é dado pela Câmara Municipal e, como todos sabemos e aqui já foi dito por

diversas vezes, é cada vez mais difícil para as Juntas conseguirem fazer face às suas

despesas e ainda conseguirem fazer alguma obra, daí que naturalmente a atribuição
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destes apoios que hoje nos pedem aqui para votar, destes subsídios, seja de crucial

importância  para  as  Juntas,  pois  só  assim  se  vão  conseguindo  realizar  algumas

iniciativas e atividades nas Freguesias, pois a boa vontade e a carolice ajudam, mas

não fazem milagres. Estas iniciativas têm dinamizado muito as Freguesias, contribuem

para a união e coesão das populações, para as lutas pelas causas comuns, e nós

sentimos muito isto aqui no nosso concelho, estas pessoas vêm a Águeda mas vivem

efetivamente  nas  suas Freguesias,  e  estas  Freguesias  não  são  dormitórios,  como

acontece nas grandes cidades, há uma identidade própria em cada uma delas que as

torna únicas e distintas das demais. Por isso, aqui tantas vezes nos temos debatido

para que esta Câmara, nas suas iniciativas, nos seus apoios, nas suas obras, não se

esqueça das Freguesias, não dinamize o desenvolvimento da cidade à conta do atrofio

das  Freguesias.  Mas,  para  concluir  a  minha  intervenção,  o  que  eu  venho  aqui

questionar é o seguinte, nós percebemos efetivamente, da análise dos documentos

que fizemos, que o critério que se adotou foi um critério comum dos 30% do valor do

orçamento de cada Freguesia para atribuição destes subsídios, mas efetivamente e

depois de analisar cada uma delas iniciativas não me pareceu justo porque tratam-se

de iniciativas diferentes,  com conteúdos,  com durações diferentes,  algumas Juntas

conseguem  até  realizar  eventos  de  forma  a  que  haja  até  um  retorno  financeiro

significativo,  para  as  Associações  locais,  ou  seja,  transformam  estes  apoios  em

receitas substanciais  para algumas destas Associações locais,  determinando até a

sobrevivência financeira de algumas delas, e outras destas iniciativas nem por isso, o

critério dos 30% permite por si só que algumas Juntas sejam sempre beneficiadas em

relação a outras seja qual for o evento que façam, tenha a duração de um ou trinta

dias, seja por lazer ou traga algum proveito às suas instituições. Obrigada.” --------------

------ Pedro António Machado Vidal – PUF de Préstimo e Macieira de Alcôba: --------- 

------ “Relativamente a este ponto, agradeço o apoio que a Câmara Municipal irá dar

ao “Fim de Semana Radical”, vamos ao limite que no caso são os 3 mil e 600 euros e

eu voltava novamente a pedir ao Senhor Presidente da Câmara, tal como disse na

reunião  que tivemos do  Estatuto  de Direito  de Oposição,  que eu  tinha-lhe  feito  a

proposta de que, para quem não sabe isto tem um bolo, um bolo de 40 mil euros, que

é distribuído por todas as Juntas, até ao limite de 30%, cujo máximo são 3 mil e 600

euros de apoio, portanto, este bolo no fim das atribuições todas há dinheiro que sobra,

e portanto, eu voltava a pedir ao Senhor Presidente da Câmara, tal como já o disse e
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na altura  demonstrou-se recetivo  a  essa  proposta,  que  era  distribuir  os  sobrantes

deste bolo de acordo com aquilo que cada uma gastou nesses mesmo eventos, é

tudo.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Alberto José Fernandes Marques – PSD: --------------------------------------------------

------ “Muito obrigado, Senhor Presidente, mais uma intervenção breve e telegráfica

como é meu hábito, e tem a ver com um dos apoios presentes nesta lista de apoios,

no 3.7.2, no evento Travassô e Óis da Ribeira, contra o qual não tenho rigorosamente

nada, apesar de haver aqui algumas, aquele ponto que a Marlene Gaio aqui falou

penso que  é  muito  relevante  e  que  devia  ser  melhor  talvez  analisado  por  futuros

executivos porque há eventos que duram vários dias e que envolvem muita gente e

com muito, muito, exigem muito das autarquias locais, neste caso das Freguesias e há

outros que são mais efémeros e mais rápidos e acabam por ter, se foram as contas

bem apresentadas apoios praticamente iguais, mas isso será outra questão. O que

venho aqui fazer apenas uma nota, um desabafo e eu tinha que o fazer, não ficaria

bem comigo. Eu já estive envolvido em várias campanhas eleitorais no passado, agora

não estou tanto, mas sinto estas coisas e às vezes irrito-me um bocadinho, e eu não

queria deixar passar em claro porque, como diz o Hilário também não gosto de ser

comido por lorpa, e não me passou obviamente despercebido no evento Travassô da

Ribeira, a palavra “juntos” que lá está muito bem mencionada e que todos sabem o

que é que é, nenhum de nós aqui nesta Assembleia é ingénuo ao ponto de não saber

o que isto significa, poderá haver munícipes que não saibam por desinteresse, por

falta de informação, é natural  que assim seja, dos membros que estão aqui nesta

Assembleia ninguém é ingénuo ao ponto de pensar que aqueles “juntos”, com aquele

destaque, com aquele bolt está ali por mero acaso, e são estas coisas que acho que

não devem, estamos agora no começo da pré-campanha e da campanha e há certas

promiscuidades que acho que devem ser evitadas, não estou aqui a falar na questão

legal porque aliás em questões legais o mesmo movimento a que me refiro já cometeu

uma ilegalidade grave esta semana mas não é a isso que eu me refiro neste caso,

refiro-me apenas no plano ético, acho que seria de ter mais cuidado com este tipo de

coisas, voluntárias ou involuntárias, cada um acredite naquilo que quiser é só para

fazer este reparo e um desabafo que não podia deixar de fazer. Obrigado.” ---------------

------ Carlos Guilherme da Silva Nolasco – PJF de Fermentelos: ---------------------------
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------  “Senhor  Presidente,  Senhoras  Secretárias,  Senhor  Presidente  da  Câmara,

Senhores Vereadores, caros colegas, comunicação social, público e aqueles que nos

assistem  pela  Águeda  TV.  Na  realidade,  os  trinta  segundos  há  bocado  não  me

serviam  para  muito.  Portanto,  uma  das  coisas  que  eu  queria  falar  também  era

agradecer o apoio da Câmara para o evento “Fermentelos Fest”, que muitos dos aqui

presentes visitaram e,  portanto,  podem provar  que na realidade é um evento  que

congrega muita gente, muitas associações e comungo plenamente das palavras da

Marlene, no que diz respeito aos apoios que se devem dar a estes eventos, que na

realidade trazem benefícios para as Associações, foi esse o espírito que nós tivemos

quando criamos este evento há quatro anos e que na realidade veio trazer benefícios

financeiros  para  muitas  das  Associações  de  Fermentelos.  Portanto,  o  meu

agradecimento e, aproveitando que ainda foi realizado no Largo Senhora da Saúde,

que teima por não ser remodelado. Senhor Presidente, há quatro anos, faltam só mês

e meio, em Fermentelos disse que aquele Largo, que não ia embora da Câmara sem

aquele  Largo  estar  feito,  disse-o  lá  publicamente  para  quem  o  quis  ouvir,

lamentavelmente não está feito, nem sei quando começarão a fazer. Por isso, também

gostava que o Senhor Presidente, se possível, dissesse se ainda neste seu mandato

vai começar o arranjo do Largo Senhora da Saúde, eu espero que não seja para não

estar  lá  presente  eu  a  inaugurá-lo,  porque  isso  já  é  impossível,  não  é,  mas

lamentavelmente ele também não estará lá para o inaugurar porque dificilmente se

consiga terminar aquela obra, aquela obra que toda a gente sabe que é legítimo que

se faça em Fermentelos, porque aquelas ruas que se pavimentaram em Fermentelos

foram as únicas obras diretamente que a Câmara fez, e esta era a obra emblemática

que, lamentavelmente, não poderá ser feita ainda no meu mandato, nem do Senhor

Presidente, porque ele não pode ser candidato e eu não quero ser, portanto, não será

feita. Mas essas obras que, apesar de terem sido feitas, e agora vou chamar aqui a

atenção  para  isso,  há  um  ano  que  foram  repavimentadas  algumas  ruas  em

Fermentelos, poucas, mas que foram repavimentadas, e apesar de eu já ter vindo aqui

alertar para a situação das caixas de esgotos e saneamento e grelhas, hoje continuam

quase na mesma. A firma que fez, a empresa que fez aquelas obras, ri-se de nós, na

gíria  popular,  faz  pouco  de  nós,  faz  pouco  da  Junta  de Freguesia,  faz  pouco  da

Câmara, faz pouco de todas as pessoas que circulam diariamente naquelas ruas, não

há direito  que passado um ano daquela obra estar  feita,  estar  repavimentada não
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tenham  sido  concluídos  esses  detalhes  que,  no  fundo,  farão  parte  da  mesma

empreitada. Por isso não entendo, não consigo entender, o Senhor Vice-Presidente

disse-me que o contrato era por um ano e, portanto, eles tinham um ano para acabar

essa e outras obras. O triste é que o ano já está a acabar e aquilo continua sem ser

terminado, por isso penso que, em verdade, a Câmara deve ter um bocadinho mais de

pulso se possível  na empresa que fez essas obras,  era isso que eu queria dizer,

algumas coisas mais teria que dizer mas ficamos por aqui. Muito obrigado.” --------------

------ Wilson Gaio – PUF de Barrô e Aguada de Baixo: ------------------------------------------

------  “Muito  boa  tarde,  muito  boa  noite,  perdão,  Senhor  Presidente,  Senhoras

Secretárias,  Senhor  Presidente  da  Câmara,  Vereação,  caros  companheiros  de

bancada,  público,  comunicação  social,  funcionários,  Águeda  TV.  Eu  vinha,  tinha

pensado vir  cá no período antes da ordem do dia e também neste ponto,  porque

efetivamente já se aqui falou do  Barrô…Mexe-te e de outras mostras deste tipo, eu

queria reiterar o que aqui foi dito, efetivamente sabe sempre a pouco os apoios que

nós  recebemos  para  tanto  que  nós  conseguimos  fazer  em  parceria  com  as

associações.  Nós  este  ano  conseguimos,  demos  um pouco,  mudamos  o  figurino,

demos a volta um pouco ao formato do Estás em Barrô…Mexe-te e pelo feedback que

tenho das pessoas e das Associações foi uma aposta ganha. Efetivamente, sabe-nos

sempre um pouco a injustiça e peço perdão aos meus colegas que fazem outro tipo de

atividades  muito  válidas  nas  quais  eu  participo,  mas  pedia  porque  estão  aqui

candidatos na sala e os outros que estão na bancada e alguns estão a ouvir, que no

futuro olhassem para este tipo de atividades com o mesmo tipo de carinho que olham,

por exemplo, para o  AgitÁgueda, porque efetivamente são, o  AgitÁqueda é um mini

Barrô…Mexe-te,  um maxi  Barrô…Mexe-te, ou  então  o  Barrô…Mexe-te é  um mini

AgitÁqueda, aproveito também porque não tive oportunidade de falar no período antes

da ordem do dia, para fazer um pedido, ou seja, publicamente reforçar um pedido que

fiz  ao Senhor  Presidente da Câmara,  e ele  tem-no em mão,  o estudo chegou-lhe

ontem, se não estou em erro, ou hoje à secretária, e pedia-lhe porque posso não ter

oportunidade  na  próxima  Assembleia  que  deixasse  o  assunto  daquela  compra,

daquela casa famosa,  que andamos a falar  há sete anos ou oito,  que o deixasse

concluído. Estamos a falar de uma verba muito pequena, estamos a falar de cerca de

24, 25 mil euros e que essa compra e demolição desse espaço vai revolucionar por

completo  todo  o  centro  e  todo  o  fluir  de  trânsito  no  coração  de  Barrô.  Senhor
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Presidente, sei que tem isso, ainda não está devidamente instruído o processo, mas

pedia-lhe que não fosse embora sem fazer essa aquisição, é para a Câmara o terreno

mas em nome do povo de Barrô pedia-lhe isso também. Também dizer-lhe que as

nossas, ambas, negociações, em Aguada de Baixo, no Paraíso Social, também já têm

frutos e que já tenho acordo dos proprietários para demolir toda aquela zona em frente

ao Paraíso Social e ao Posto Médico e que também será e bastou a minha palavra e

sei que também dará a sua para que, quando houver oportunidade, depois se fazer o

arranjo urbanístico em frente, no respetivo espaço, portanto, são dois pedidos muito,

muito sinceros e muito, com muito carinho que tenho andado a tratar disto há algum

tempo e que lhe deixava na sua secretária e que lhe pedia que despachasse,  de

preferência, ainda em julho. Muito obrigado.” -------------------------------------------------------

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

------  “Muito  obrigado,  Senhor  Presidente.  E,  começando  pela  Marlene  Gaio,  se

estivesse no início de mandato eu diria “é uma boa iniciativa para a Assembleia fazer

um Regulamento de atribuição”. Neste momento, já nem tenho coragem para fazer

isso,  faltam três  meses  de  mandato  e,  por  isso,  o  regulamento  serviu  até  agora,

próximo, fica a memória para o próximo executivo. Dinheiro sobrante, quem vai definir

isso é o próximo executivo, portanto também deixo para resolver no futuro. Quanto ao

Largo Senhora da Saúde, estamos nos pormenores burocráticos, quero que a obra

fique iniciada, ok? Não tenho hipótese de a ver concluída, mas ao menos iniciada para

poder depois ter seguimento. Sobre a repavimentação das ruas e isto é um problema

que temos tido com o empreiteiro que ganhou vários pacotes e que nos estava a fazer

sistematicamente a mesma coisa, estendo o alcatrão, trabalhos complementares não

há  nada  e  temos  os  Senhores  Presidentes  de  Junta  a  falar  connosco,  temos  os

munícipes todos aborrecidos com os trabalhos, e o senhor fazia, faz orelhas moucas.

O problema disto é que preparava-se para fazer a mesma coisa aqui em muitas outras

estradas  do  concelho,  chegou  aí,  começou  a  estender  tapete  para  apresentar  o

respetivo  auto  de medição à Câmara,  só que dei  ordens internas,  quando vamos

medir, medimos tudo, ok? Trabalhos complementares também todos feitos, têm agora

para receber mesmo aquelas que fez e já fez, têm de fazer e reparar antes todas as

que tem para fazer, fazer as marcações, montar as caixas, fazer os passeios, etc., e

entrega tudo, todo o trabalho como deve ser, as marcações poderão ficar mais para o

fim,  não tem problemas,  aí  vem uma vez e  faz  tudo,  mas aí  concedemos,  agora
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passeios  não,  valetas  tem  de  as  fazer,  levantar  as  caixas  tem  de  as  fazer.

Obviamente,  tivemos uma discussão assim um bocadinho  acesa  porque  o  senhor

queria continuar com a mesma coisa, estendia alcatrão e o resto dos trabalhos, porque

depois não dão dinheiro, são, é pouco dinheiro, mas fica a chatear a população toda e

por isso é a situação que temos neste momento, que ele vai ter de fazer os trabalhos

complementares se quiser receber o dinheiro do alcatrão e tem prazos para cumprir.

Enquanto estiver nisso, vai fazendo devagarinho e só depois é que recebe. Porque, de

outra forma, o senhor não imagina a quantidade de mails que mandamos por causa de

Fermentelos, as chatices que tivemos, e assim não há chatice nenhuma, ele tem de

fazer  os  trabalhinhos todos para receber  o dinheiro.  Sobre as  casas,  portanto em

Barrô estamos a analisar, vamos ver o que é que poderemos fazer. Muito obrigado.” --

------ O Senhor Presidente da Mesa colocou a votação todos estes pontos, tendo-se

verificado que a Assembleia aprovou por unanimidade o ponto 3.7.1 – Proposta da

Câmara Municipal de atribuição de Apoio à União das Freguesias de Barrô e Aguada

de Baixo no âmbito do evento anual “Estás em Barrô...Mexe-te! – 2017”; aprovou por

unanimidade o ponto 3.7.2 – Proposta da Câmara Municipal de atribuição de Apoio à

União das Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira no âmbito do evento “Travassô e

Óis  da  Ribeira  em Movimento  2017”;  aprovou por  unanimidade o  ponto  3.7.3  –

Proposta da Câmara Municipal de atribuição de Apoio à União das Freguesias de

Recardães e Espinhel no âmbito da construção do Cento de BTT de Águeda; aprovou

por unanimidade o ponto 3.7.4 – Proposta da Câmara Municipal de atribuição de

Apoio  à  Junta  de  Freguesia  de  Fermentelos  no  âmbito  da  organização  do

FermentelosFest – Festival das Associações de Fermentelos – 2017;  aprovou por

unanimidade o ponto 3.7.5 – Proposta da Câmara Municipal de atribuição de Apoio à

União das Freguesias do Préstimo e Macieira de Alcôba pela organização do evento

“Fim-de-semana Radical”. --------------------------------------------------------------------------------

------  3.8 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal de aceitação de

candidatura  fora  de  prazo  e  consequente  atribuição  de  Apoio  à  União  das

Freguesias  de  Recardães  e  Espinhel,  no  âmbito  da  organização  do  evento

“Freguesia em Festa” ------------------------------------------------------------------------------------

------ Não havendo inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos,

o  Senhor  Presidente  da  Mesa  colocou-o  a  votação,  tendo-se  verificado  que  a

Assembleia aprovou por unanimidade a Proposta da Câmara Municipal de aceitação
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de  candidatura  fora  de  prazo  e  consequente  atribuição  de  Apoio  à  União  das

Freguesias de Recardães e Espinhel, no âmbito da organização do evento “Freguesia

em Festa” -----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

candidatura  fora  de  prazo  e  consequente  atribuição  de  Apoio  à  Junta  de

Freguesia  de  Macinhata  do  Vouga,  no  âmbito  da  organização  do  evento

“Macinhata Fest – Festival das Coletividades” -------------------------------------------------

------ Não havendo inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos,

o  Senhor  Presidente  da  Mesa  colocou-o  a  votação,  tendo-se  verificado  que  a

Assembleia aprovou por unanimidade a Proposta da Câmara Municipal de aceitação

de candidatura fora de prazo e consequente atribuição de Apoio à Junta de Freguesia

de  Macinhata  do  Vouga,  no  âmbito  da  organização  do  evento  “Macinhata  Fest  –

Festival das Coletividades”. ------------------------------------------------------------------------------

------ 3.10 Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal para afetação ao

domínio público municipal do logradouro da Escola de Arrancada do Vouga e

constituição de direito de superfície sobre os seus edifícios a favor da Junta de

Freguesia de Valongo do Vouga e da Casa do Povo de Valongo do Vouga ---------

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

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

------ Carlos Alberto – Secretário da Junta de Valongo do Vouga: ---------------------------

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

Câmara, Senhores Vereadores, caros colegas, comunicação social e Águeda TV, eu

venho  aqui  muito  especial  agradecer  à  Câmara,  mais  ao  Senhor  Presidente  da

Câmara que foi com ele que eu contactei sempre sobre este ponto. É um ponto que

nós temos lá na freguesia muito complicado, porque em 1993 iniciamos uma escola de

música  nas  antigas  instalações,  que  foram  cedidas  à  junta,  da  C+S.  Quero  aqui

lembrar que foi com o subsídio, que sempre me recordo disso, do comendador António

Almeida Roque, que nos deu um subsídio de dois mil  contos naquele tempo e foi

iniciada com esse subsídio. Agora, como se sabe, ficou vaga a Escola Primária de

Arrancada.  Tive  algumas  reuniões  com  o  Senhor  Presidente  da  Câmara,

apresentamos lá alguns projetos com a nossa intenção do que iríamos fazer. É óbvio

que é uma obra que custa algum dinheiro e agora até vou ter aqui uma oportunidade

que houve aqui um Valonguense que veio aqui falar do elefante branco. É bom que
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nós temos, e desculpem porque eu não tive oportunidade de falar antes, nós também

temos lá elefantes não brancos, outros, de que é que posso chamar? Dourados, que

era bom que também se reconhecesse e que eles reconhecessem, mas nesta altura,

esta oportunidade, é bom que lembremos que estamos a chegar a uma altura que

temos que vir dizer alguma coisa. É chato que todos nós temos as reuniões públicas

todos os meses e na terça-feira desta semana tivemos uma Assembleia de Freguesia,

não o vi lá, e quero lembrá-lo que na próxima segunda-feira às nove horas da noite há

reunião pública e depois vou-lhe mostrar outros. Este que estamos a falar é uma obra

que custa, já fiz saber ao Senhor Presidente Câmara, na ordem dos 350 mil euros,

mas também já temos dinheiro para ela, já fiz saber ao Senhor Presidente da Câmara,

temos lá uma coisa muito cara que é a remoção, por exemplo da chapa, que tem

chapa de lusalite e isso custa na ordem dos 120 mil euros para retirar. É uma das

coisas mais caras que está lá. Portanto, uma vez mais, quero agradecer ao Senhor

Presidente da Câmara e a colaboração de todos os colegas para votarem a favor.

Obrigado.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Senhor Presidente da Assembleia, não tenho nada obviamente contra este tipo

de propostas,  tenho aqui uma questão de princípio. Já cá vieram várias questões. Nas

questões  de  princípio  começamos  a...  qualquer  dia  somos  confrontados  com elas

porque  atrás  tomamos  outras  situações.  Falamos  aqui  muitas  vezes  sempre  que

alienemos  ou  compremos  alguma coisa,  a  autarquia  compra,  deve  saber  a  quem

entrega.  Discutimos  até  uma  vez  aqui  uma  situação  de  um  terreno  da  Junta  de

Freguesia do Préstimo, Macedo de Alcôba que era para alargamento do Parque e o

orçamento do Parque de Alfusqueiro e a questão que se põe é tão simples como esta,

a  Autarquia,  Junta  de  Freguesia  de  Valongo  é  o  mesmo  que  Casa  do  Povo  de

Valongo? Não,  a  autarquia  é  uma autarquia,  a  Casa do Povo é  uma associação.

Estamos a confundir coisas e estamos a dar, a criar situações diferenciadas. São duas

situações diferentes  e  estamos a  conceder  as  mesmas condições  e  se podemos,

exigimos, e até acho que até é fácil confiar numa autarquia e, neste caso também, na

Casa  do Povo  de  Valongo  porque  a  conhecemos,  devemos  seguir  princípios  e  o

princípio é, quando a cedência é feita a uma autarquia nós pensamos que ela sempre

irá utilizar no âmbito do bem público e de todos. Quando cedemos a uma associação,

que ainda por cima tem o direito de lá colocar sem consulta ao primeiro, e o primeiro é
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o detentor do terreno que continuará sempre a ser a Câmara Municipal, ela poderá

utilizá-lo da forma que ela quiser no âmbito da rentabilidade que quiser obter para a

mesma. Uma associação tem alguns princípios de rentabilidade de utilização que uma

autarquia não tem, e que uma autarquia nós confiamos e temos obrigação de confiar

porque  são  eleitos  por  nós  e  são,  e  têm  responsabilidades  perante  todos.  Uma

associação tem responsabilidades perante os seus associados. O que eu queria aqui

só alertar era é que já aprovamos várias coisas no passado que se verificaram mal

aprovadas e, depois, que depois discutimos esta questão dos princípios. E, portanto,

onde vamos redigir uma situação destas, acho muito bem que seja dada à Junta de

Freguesia  de  Valongo,  acho  até  muito  bem  que  seja  dada  à  Casa  do  Povo  de

Valongo, mas os contratos devem ser diferenciados. A Casa do Povo de Valongo é

uma associação, não é a Junta de Freguesia, para evitarmos no futuro, por acaso eu e

o  Senhor  Presidente  esperamos  cá  estar  para  ver  se  isto  é  cumprido  daqui  a

cinquenta  anos,  verificar  se  efetivamente  foi  bem utilizado  ou  não  esse  direito  de

superfície,  mas  é  para  que  no  futuro  não  sirva  este  exemplo,  quando  no  futuro

eventualmente  tenhamos  que  votar  contra  uma  situação  destas.  Deveríam  ser

explicitadas  normas  no  protocolo  diferenciadoras  quando  cedemos  à  Junta  de

Freguesia de Valongo e, neste caso, quando cedemos à Casa do Povo de Valongo, à

associação A, B, C ou D. Obrigado.” ------------------------------------------------------------------

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

----- “Em primeiro lugar, para dizer que não estamos a dar, não estamos a oferecer, é

a cedência do direito de superfície, o património mantém-se da autarquia. E, depois,

aquilo  que existe é para que é  que nos é solicitado e isso fica nos protocolos e,

portanto,  solicitado,  no caso da Casa do Povo será...  peço desculpa,  da Junta de

Freguesia será para a escola de música,  no caso da Casa do Povo é para um centro

de explicações. Se houver alterações do uso, na minha perspetiva, altera as condições

da cedência e, como tal, pode ser anulada ou terá de haver uma renegociação com a

autarquia. Em direito, estão aqui vários juristas, eu não sou de direito, mas acho que

se aplica assim. A cedência para 50 anos para este fim, alterando o fim, meus amigos,

ou negoceiam ou então tem que, se a Câmara, se assim entender, retorna tudo à

autarquia.  Portanto,  acho  que  não  necessitamos  de  estar  com  mais  pormenores

nestas situações. Já agora, e para explicar aquilo que se prevê é o reaproveitamento

da escola e todo aquele pavilhão que está lá no meio será demolido e ficará espaço
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público entre as duas construções, a construção de cedência à Casa do Povo é uma

construção, quem olha para a escola do lado direito, de baixo, onde funcionava a pré,

depois da outra é a escola, e existe também um projeto, penso que acompanhou este

pedido de autorização, portanto, esta deliberação em que será um espaço que vai

valorizar também a freguesia de Valongo do Vouga. Muito obrigado, Presidente.”  ------

------ Após as intervenções transcritas, o ponto foi colocado a votação e aprovado por

unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------

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

estabelecimento  de  Acordo  de  Cooperação  no  âmbito  do  Orçamento

Participativo de Águeda “Náutica de Lazer”------------------------------------------------------

------ Não havendo inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos,

o  Senhor  Presidente  da  Mesa  colocou-o  a  votação,  tendo  sido  aprovado  por

unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.12 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal para atribuição

de  subsídio  à  ABARDEF,  União  de  Freguesias  de  Belazaima,  Castanheira  e

Agadão e Junta de Freguesia de Valongo do Vouga; ----------------------------------------

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

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

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

------ “Muito obrigado, Senhor Presidente. Estávamos nós em maio de 2014 quando eu

fui contactado pelo Senhor Secretário da Junta de Freguesia de Valongo do Vouga,

com aquele seu jeito muito prático que todos reconhecemos, diz-me qualquer coisa do

género: “Ó pá, preciso que me arranjes uma reunião lá com o vosso Secretário de

Estado”. Referia-se ele ao Secretário de Estado da Administração Interna, Doutor João

Almeida. E, naquilo que me era possível, lá  agilizei esse processo e, passado meia

dúzia de dias, que não foi mais, o Senhor Secretário de Estado teve a amabilidade de

receber uma delegação de Águeda da qual fizeram parte os Presidentes de Junta e o

Senhor  Vice-presidente  para  resolver  alguns  problemas  relacionados  com  o

enquadramento jurídico das associações de proteção civil do concelho e que, segundo

sei,  grande parte do problema existente terá sido solucionado.  Ora,  num processo

importante para Águeda e para os aguedenses como era este, pouco me importava se

as Juntas tinham problemas, se eram do PS ou PSD ou CDS, se o executivo era do

PS  ou  do  PSD  porque  acho  que  aquilo  que  fiz  não  é  exemplar,  é  meramente
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elementar  e  é  o  comportamento  que  se  exige  de  qualquer  autarca  que  disponha

naturalmente dos seus contatos, das suas amizades para agilizar aquilo que beneficia

o município. Águeda tem, ao longo dos últimos anos, tem feito um esforço, e bem,

para apoiar algumas organizações que se dedicam ao combate aos incêndios e isso

merece também, naturalmente,  o meu reconhecimento.  O que não merece o meu

reconhecimento  e  merece  sim  é  a  minha  preocupação  é  a  existência  de  alguma

diferenciação na forma como esses apoios são facultados. Apesar disso, e refiro-me

aqui aos apoios à Junta de Freguesia de Préstimo e Macieira de Alcôba, ou melhor

dizendo, à inexistência nesse aspeto de apoios à Junta de Freguesia de Préstimo e

Macieira de Alcôba, apesar disso é um facto é que a Junta tem adquirido viaturas de

combate a fogos florestais, incêndios. É um facto que a Junta de Freguesia, com ou

sem apoio tem adquirido equipamentos de proteção individual, eu diria até de acordo

com as indicações recebidas por parte da Câmara Municipal. É também um facto que

essas viaturas têm vindo a ser pintadas da cor necessária para se enquadrarem num

dispositivo de proteção civil.  É um facto de que existe lá  um corpo de combate a

incêndios florestais e é um facto que esses homens combatem efetivamente fogos

florestais e que acodem a quem deles precisa. E, posto isto, e posto estes factos,

tenho  algumas  perguntas.  E  perguntar  ao  Senhor  Presidente,  perguntar-lhe  se  é

verdade  ou  não  que  o  Senhor  Presidente  da  Junta  de  Freguesia  de  Préstimo  e

Macieira Alcôba já transmitiu estar disponível para responder a um comando único.

Perguntar-lhe também se é ou não verdade que o Senhor Presidente da Junta de

Freguesia já transmitiu que a equipa existente está disponível para receber formação

em conformidade com as restantes. E, por último, perguntar-lhe se houve ou não no

passado  situações  anteriores  em  que  se  efetuou  apoios  a  organizações  que  não

estavam ou que não estão ainda constituídas como unidades locais da Proteção Civil

e,  se  assim  é,  o  porquê  desta  dualidade  de  critérios.  O  que  eu  espero,  Senhor

Presidente, e quero sair daqui com a certeza de que não acontece, é de que não

estamos  ou  não  está  aqui  alguém a  tentar  impedir  que  se  crie  uma Unidade  de

Proteção Civil  Local tão importante que é para as pessoas e nós sabemos bem e

vivemos bem essa experiência ainda no ano passado sobre essa necessidade. O que

eu espero é que, por um qualquer cálculo eleitoralista, não se esteja aqui para tentar

evitar ou dificultar a criação dessa mesma unidade. Muito obrigado.”  -----------------------

------ Pedro Vidal – PJF de Préstimo e Macieira da Alcôba: -----------------------------------
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------  “Bom,  relativamente  a  algumas  perguntas  que  foram feitas  pelo  meu colega

Paulo, eu tenho aqui um dossier e uma série de e-mails que eu enviei para a Câmara

Municipal e que provam a nossa disponibilidade para trabalharmos com todos, para

trabalharmos sob um comando único, e para que possamos também ter os mesmos

apoios que as outras associações, que as outras Juntas de Freguesia têm vindo a ter,

não tem sido só este ano, tem sido em todos os outros anos. Já vamos na terceira

viatura, já compramos três viaturas, dois carros pesados mais os ligeiros e até agora

tivemos zero de apoio da Câmara Municipal, zero. No dia onze de julho de 2016, antes

mesmo do incêndio, enviei um pedido à Câmara Municipal por e-mail, tenho-o aqui,

eram  onze  horas  e  dez  da  manhã,  a  pedir  apoio  para  a  compra  de  material  de

proteção individual. Muitos dos que aqui estão ajudaram-nos no combate aos fogos,

ajudaram-nos da forma que puderam e viram a forma como nós combatemos o fogo

desde o dia oito de agosto até ao dia doze, mas estivemos lá, nunca dormimos, nunca

fomos à cama, combatemos sempre. No dia vinte e nove de agosto também deste

ano, enviei um e-mail a pedir a substituição  da  sinalização vertical, agora julgo que

tenho aqui  os e-mails,  não estão por  ordem cronológica,  mas vou falar  de vários.

Enviei um e-mail a pedir substituição da sinalização vertical, já acho que é a terceira

assembleia em que falo neste assunto, a mesma, continua queimada e a lembrar-nos

diariamente do incêndio que houve no dia oito. Anteontem, mandei as carrinhas da

Junta de Freguesia apoiar a população de Pedrógão e Figueiró dos Vinhos e reparei

que, apesar da tragédia que lá se abateu, que as placas de Pedrógão e de Figueiró

dos Vinhos já foram todas substituídas. Inclusivamente tenho aqui algumas fotografias.

E nós aqui já passaram dez meses e as mesmas ainda se mantêm.  No dia 25 de

janeiro de 2017, enviei um e-mail para a Câmara Municipal, às 8 horas e 37 minutos, a

pedir a colocação de pontos de abastecimento de viaturas. Localizei, inclusivamente,

os mesmos. Até hoje não foi posto um único ponto de abastecimento. Enviei também

no dia 1 de setembro mais um pedido no apoio de aquisição dos EPIs, material de

proteção individual ao que me foi respondido que o mesmo já estava cabimentado

para o ano 2016, e que já não haveria apoios. Entretanto, o apoio está a vir aqui a esta

Assembleia e nós ficamos de fora. No dia 11 de janeiro de 2017 enviei também um e-

mail a pedir apoio na compra das viaturas e recebi zero. Poderão dizer agora que não

pode haver apoio para aquisição de viaturas porque nós fomos buscar dinheiro a outro
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lado  e,  portanto,  as  viaturas  já  estão  apoiadas.  Eu,  se  calhar,  tive  que  ir  buscar

dinheiro ao outro lado porque não recebi da Câmara Municipal, porque se eu tivesse

recebido  não  teria  ido  buscar  dinheiro  a  outro  lado.  Na  altura,  quando  adquiri  os

equipamentos  de  proteção  individual  para  a  minha  equipa  da  minha  Junta  de

Freguesia, tenho aqui a fatura da empresa Fogo Tático, uma fatura de 3 mil 164 cento

e sessenta e quatro euros, eu tinha feito um pedido de equipamentos de cor azul, seria

esta a cor que nós queríamos combater os fogos, foi na altura dito pelo Senhor Vice-

Presidente da Câmara que, para ter apoio, os equipamentos teriam que ser pretos,

iguais aos do meu colega Vasco. Depois fui à empresa, o tecido já tinha vindo de

França, pedi a substituição do tecido e fiquei quatro meses à espera que viessem os

equipamentos, o tecido para que fossem feitos os nossos equipamentos. Estou farto

de pedir à Câmara Municipal que nos apoie, tenho pedido ao Vereador do CDS, ao

Miguel, tenho falado com o Senhor Vice-presidente da Câmara, ainda no outro dia vim

reunir-me com o Presidente da Câmara e falei-lhe neste assunto e custa-me ficar de

fora desses apoios sobretudo depois daquilo que nós passamos, custa dizer aos meus

homens que a Câmara Municipal não nos apoia, e acho que não é justo. Todos vocês

viram o nosso empenho no combate aos fogos, e portanto o que eu queria era ter

também direito, tal como o meu colega Vasco, como meu colega Carlos Alberto, como

as outras associações, porque de facto custa-me, eu vou aprovar porque os meus

colegas precisam desses apoios, há uma associação também da minha freguesia com

a qual eu tenho apoiado muito, no caso a Junta de Freguesia tem apoiado porque as

viaturas  que  lá  estão,  as  viaturas  que  lá  estão  foram  comprados  pela  Junta  de

Freguesia, não foi com dinheiro da Câmara Municipal, foi a Junta que comprou as

viaturas. Somos nós que estamos a pagar a pintura das mesmas, sem qualquer tipo

de apoio, porque não é só comprar viaturas, é pintá-las, é dotá-las de mangueiras, de

agulhetas, de bombas, de pneus e, portanto, isto custa-nos muito dinheiro e, portanto,

uma Câmara Municipal, sobretudo no que aos fogos florestais diz respeito, tem que

fazer  um bocadinho mais,  tem que apoiar  aqueles que trabalham, tem que apoiar

aqueles que têm provas dadas, tem que olhar para o passado e ver aquilo que correu

mal e já lá vão dez meses e ainda nada foi feito e, por isso, eu peço um tratamento

igual à minha freguesia, tal como os outros colegas estão a ter. Disse.” --------------------

------ Carlos Alberto – Secretário da Junta de Valongo do Vouga: ---------------------------
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----- “Boa noite outra vez à Mesa da Assembleia e à Mesa da Câmara. Eu não venho

aqui  para  entrar  em polémicas.  Só venho  lembrar  mais  uma vez que a  Junta  de

Valongo  não  teve subsídios  da  Câmara  Municipal  para  comprar  carros.  Quem os

comprou e os assumiu foi a Junta de Freguesia de Valongo com apoios que tive da lei

do mecenato. O primeiro carro que a gente comprou, sobrou-nos dinheiro e fui fazer

um tanque que temos com 500 mil litros de água no meu tempo. Dei conhecimento na

altura  na  Câmara  e  investimos  esse  dinheiro  que  sobrou  na  altura.  Posterior,

compramos  outro  carro.  Quero  também  dizer,  eu  já  tenho  agradecido  à  Câmara

porque foi esta Câmara ultimamente nos começou a dar algum apoio nisto, este apoio

que está aqui  hoje,  não são apoios,  é para pagar  despesas que tivemos,  não se

ponham  aí  com  risinhos  “despesas”,  que  a  gente  teve  no  fogo  que  andamos  lá,

tivemos lá despesas e isto pagas despesas, eu de certeza absoluta se a Junta do

Préstimo apresentasse  despesas,  se  calhar,  também estavam aqui,  não  sei,  aí  a

Câmara é que tem de responder, os subsídios que a gente tinha no outro ano, este

ano não o tivemos, foi para pagar despesas que a gente teve com as viaturas e no que

toca a Valongo está longe de serem pagas, as despesas que a gente teve, está longe

de serem pagas. E repito aqui, eu já uma vez disse ao Senhor Presidente da Junta de

Préstimo que a Câmara não deu qualquer subsídio para a aquisição de viaturas para

Valongo.  Foi  a  gente  que  as  comprou  e  arranjei  o  dinheiro  para  as  comprar  e,

portanto, que fique aqui bem esclarecido isto. Obrigado.” ---------------------------------------

------ Vasco Miguel Rodrigues Oliveira – PUF de Belazaima, Castanheira e Agadão:-

------ “Boa noite a todos, Senhor Presidente, Senhores Secretários, Senhor Presidente

da Câmara, Vereação, colegas, público aqui presente, comunicação social. Eu venho

aqui só porque já não é de agora que se levanta este problema, já se levantou aqui

por vários deputados desta sala e isto carecia até de terem mais alguma informação.

Não dá obviamente hoje para estarmos aqui a explicar todo este processo. Alguns já

devem conhecer as associações da minha freguesia, que têm trinta anos, não têm

dois dias, têm uma história em que as viaturas que lá estão a Câmara ajudou, numa

primeira viatura quando o Senhor Presidente da Câmara entrou, no primeiro mandato,

julgo eu.  A partir  daí  nunca mais tivemos ajudas para comprar  viaturas,  porque a

câmara foi-nos ajudando naquilo que era essencial em termos de defesa, portanto dos

voluntários e por aí fora. Também não me canso de dizer que se alguém fez alguma

coisa pela Proteção Civil foi esta Câmara. Uniu todas as forças, todas as associações
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em prol do Conselho com os bombeiros, todos a falar a uma só voz e, por isso, eu

quero aqui deixar mais uma vez, já disse isto publicamente, a minha gratidão a esta

Câmara por aquilo que fez em termos de Proteção Civil para nosso concelho. Sobre

este assunto de hoje, eu compreendo o Pedro, mas as coisas julgo que devem ter um

caminho e não desta forma, isto é minha opinião e dou-a ao Pedro,  acho que há

métodos para seguir, há entidades para se falar, há uma Comissão de Proteção Civil,

enfim há um conjunto de órgãos. Eu, por exemplo, pertenço à Comissão de Proteção

Civil e nunca me chegou dado nenhum às mãos sobre isso, desde o princípio, desde

os voluntários, desde os veículos, quais são as capacidades dos veículos... portanto,

eu,  pessoalmente,  não  sei.   A  Unidade  Local  de  Proteção  Civil  de  Belazaima  e

Castanheira e Agadão foi criada pela Comissão Municipal de Proteção Civil e é por aí

que a gente temos que ir. Portanto, acho que há, e se calhar não sou eu a pessoa

certa para estar explicar isso, Senhor Presidente, Senhor Vice-presidente, mas acho

que devíamos todos,  ao pensar em apoios e tudo mais,  enfim, e andar  com este

processo da Proteção Civil  para a frente,  devemos pensar com serenidade e com

calma e pôr as coisas a correr como devem ser pelo método correto. Não podemos

aqui agora andar todos agora a pensar... amanhã chega-me aqui Barrô ou Recardães

e quer também um carro e depois chega outro, quero um carro, deu a outras pessoas,

portanto acho que deve haver algum método, algum cuidado a esse nível. Aquilo que

se está hoje aqui  discutir  é o apoio sobre as despesas do incêndio de 2016.  Eu,

pessoalmente, na minha Unidade Local de Proteção Civil de Belazaima e Castanheira

apresentei fundamentada uma despesa que nós tivemos em todos os veículos nesse

incêndio de cinco a seis dias e foi atribuída uma verba com esse fim. Portanto, aquilo

que eu percebi, aquilo que foi a sessão de Câmara, acho que foi isto, portanto é o que

está documentado, eu tenho provas disso que foi aquilo que eu apresentei à Câmara

Municipal, portanto não estou a ver qual é o problema que estão a tentar levantar aqui

neste ponto. Tenho dito, obrigado.” --------------------------------------------------------------------

------ Pedro Vidal – PJF de Préstimo e Macieira da Alcôba: ------------------------------------

----- “Eu, relativamente a este ponto, já lá tenho quatro viaturas e só estou a pedir o

mesmo que vocês. Quero ter direito a apoio nos equipamentos como vocês tiveram,

quero ter direito ao apoio na pintura das viaturas como vocês tiveram, o Carlos Alberto

não teve, mas sei que a unidade local teve o apoio na pintura das viaturas, julgo estar

correto naquilo que estou dizer, portanto o que eu quero ter são os mesmos direitos.
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Essas tais reuniões que falaram aqui, eu soube que havia reuniões porque um dia vim

aqui, vim à Câmara Municipal tratar de uns assuntos, a porta estava aberta e entrei, e

vi que estavam aqui reunidos, todos lembrar-se-ão daquela tarde. Entrei aqui, vi que

andavam a falar  dos vossos problemas,  que também são meus,  que também são

meus e não fui chamado, não fui convocado para esta reunião. Devo lembrar aqui que

há aqui apoios que estão a ser dados também a associações, não é só a Unidades

Locais de Proteção Civil,  é uma unidade local, é uma associação, é uma Junta de

Freguesia e eu também tenho muitas despesas e ninguém me perguntou a mim, nem

à minha  Junta  de Freguesia  se  eu tinha  tido  despesas  ou não.  É óbvio  que  tive

despesas, é óbvio, e foram muitas, e foram muitas despesas. E, portanto, eu não sou

contra o apoio que vocês estão a receber porque acho que todo ele é pouco, o que eu

quero  é  fazer  parte  também  desses  apoios  porque  neste  momento  tenho  quatro

viaturas, tenho homens que combatem os fogos, tenho agulhetas, tenho mangueiras,

tenho tanques,  portanto também tenho isto tudo,  e temos uma coisa  que é muito

importante, é que temos provas dadas.”--------------------------------------------------------------

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

------ “Boa noite a todos, cumprimento o Senhor Presidente da Assembleia Municipal,

digníssima mesa, Senhor Presidente da Câmara, meus colegas vereadores, Senhores

Membros  da  Assembleia,  comunicação  social,  público.  Por  vezes,  é  difícil,  nós

esperamos este tempo todo até podermos esclarecer tranquilamente e com calma as

questões e queria dizer ao Senhor Presidente da Junta do Préstimo que não tenho

dúvidas nenhumas que no próximo ano isto facilmente se resolve, porque não há esta

pressão que todos nós adivinhamos e, portanto, não é preciso criar este facto político.

Queria só lembrar uma ou duas questões porque elas são muito importantes e são

determinantes  neste  processo.  Primeiro  de  tudo,  queria-lhe  dizer  o  seguinte,

relativamente  ao  empenhamento  no  fogo  e  na  vossa  atividade  eu  conheço

perfeitamente  e  digo-vos  uma  coisa,  a  minha  homenagem,  testemunhei,  sou

testemunha daquilo que fizeram. Assim como testemunhei o empenhamento de quase

todos os Presidentes de Junta das áreas envolvidas pelo incêndio e até de fora, gente

que na sua freguesia não teve nada e que esteve fortemente empenhada, como nós

bem sabemos, na solução de muitos problemas que se criaram com o incêndio e

durante mesmo o próprio incêndio. E, portanto, também e sobretudo também a esses

a minha homenagem. E queria-lhe dizer que assim como o senhor andou com a sua
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equipa, outros presidentes de Junta andaram durante todos os dias do incêndio, mas

naturalmente que daí a minha homenagem e o total merecimento daquilo que estamos

aqui a conversar. Agora queria-lhe dizer o seguinte, nós fizemos, inclusivamente com

esta comissão,  reuniões em que pedimos para  estar  tanto a nóbel  associação do

Préstimo que é a ACREAC, como a Junta de Freguesia no sentido de, juntamente com

as  Associações  de  Proteção  Civil  já  existentes,  percebermos  todos  o  que  é  que

estávamos a fazer e qual era o caminho estávamos a percorrer. Eu queria-lhe dizer

que ao não estarmos aqui ainda a dar incentivos, primeiro não estamos a fazer nada

de diferente do que fizemos aos outros, noutros tempos no início da atividade deles. E

também não queremos de forma alguma comprometer o caminho que temos vindo a

fazer. O Paulo Pereira lembra-se e muito bem da visita e da reunião que nos arranjou

efetivamente  com o Secretário  de Estado.  Queria-lhe  dizer  é  que não resolvemos

rigorosamente  nada,  nada  e  ainda  não  resolvemos,  e  era,  esse  era  o  segundo

Secretário  de  Estado,  porque  já  tínhamos  lidado  com  esta  problemática  com  o

Secretário de Estado anterior  e agora também temos o Secretário de Estado atual

que, inclusivamente, já veio visitar a Unidade Local de Belazaima e Castanheira e

ficou  entusiasmadíssimo,  mas  percebe-se  que  depois  que  há  um  conjunto  de

problemas a montante que o fazem travar  todo aquele voluntarismo que existe.  E

portanto, nós definimos e estamos orientados para procedermos num caminho e num

caminho, numa coisa que é fundamental e nos preocupa verdadeiramente que é a

segurança  e  garantirmos  a  segurança  e,  sobretudo,  a  proteção  dos  voluntários.

Estamos a fazer esse caminho, e estamos a fazer esse caminho com as associações,

desde logo com as associações mais antigas do Concelho. Como toda a gente sabe,

as Associações de Proteção Civil do nosso concelho têm uma história de trinta anos,

vêm  desde  o  fatídico  incêndio  de  1986.  E  temos  duas  grandes  Associações  de

Proteção Civil,  a de Belazaima do Chão e a de Castanheira. Fizemos um trabalho

notável,  e  a  minha homenagem ao Presidente  da  Junta  da União  de Freguesias,

porque foi um trabalho notável de os conseguirmos unir funcionalmente debaixo deste

chapéu que é a Unidade Local.  E, com isto, procuramos lhes dar mais proteção e

enquadramento jurídico na sua atividade.  Agora,  repare,  Senhor Presidente,  aquilo

que nós já tentamos explicar por várias vezes é o seguinte, você está-nos a estragar o

caminho e a fazer rigorosamente o percurso inverso. Olhe pra mim porque eu estou,

para percebemos que estamos, não há aqui nada de políticos, certo? Não há nada,
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nenhuma tentativa de estarmos aqui a fazer qualquer tipo de complicação a quem

quer que seja, pedimos-lhe uma coisa muito simples e o senhor faz, manda mails a

pedir dinheiro, faz este tipo de encenações, e faz, mas não faz uma coisa que tem que

fazer, tentar pedir para formalizar a unidade local, que enquadra o quê, porque não? O

ABARDEF,  ACREAC  e  o  Grupo  de  Voluntários  da  Junta  Freguesia.  E  tudo  isto

porquê? Porque nós com este chapéu, é este o caminho que nós temos que percorrer,

é este  o  caminho nós temos de percorrer,  é  este  o  caminho que nós temos que

percorrer.  Ouça,  a  iniciativa  é  sua,  fale  com  o  Senhor  Presidente  da  Junta  de

Belazaima e Castanheira e Agadão e tome a iniciativa, faça o que tem que fazer. Não

é assim, faça o que tem que fazer. Então mas isto, então mas escreve uma linha e

está  feito?  Então  não  conhece  o  processo,  desculpe  não  vamos,  não  conhece  o

processo, então peça para lhe explicarmos. Agora, repare numa coisa, fica a saber o

seguinte, provavelmente já sabe, tive uma reunião não há muitos dias com ACREAC

que também estava embuída em toda esta confusão que percebeu completamente e

ao qual me pediu e já lhe enviei  todo o processo que foi,  que serviu para fazer a

unidade local de Belazaima e Castanheira e Agadão. Há uma coisa que tenho que

dizer, outra coisa porque também é importante, a ABARDEF foi o ano passado pela

primeira  vez  contemplada,  a  ABARDEF   foi  pela  primeira  vez  o  ano  passado

contemplada,  ao fim de 5,  6  anos de atividade,  certo? Foi  a  primeira  vez.  Todas

aquelas associações também no início da sua atividade foram contempladas depois.

Mais, e esta porque esta situação que o Senhor Presidente da Junta de Belazaima do

Chão e o Senhor Carlos Alberto se esqueceram de frisar que é o seguinte, desde o

momento em que nós viemos para a Câmara Municipal já lá vão uns anos, todos os

anos distinguimos uma situação que é, entre as associações, esta verba que está

contemplada em orçamento e plano, é distribuída de acordo com aquelas associações

que estão reconhecidas desde há bastante tempo.  Quando nós aqui  chegamos, a

Junta de Freguesia de Valongo já tinha atividade com os carros, está neste momento,

até já tem os carros pintados efetivamente também com estas cores, mas está a fazer

o procedimento para avançar para a Unidade Local  e aquilo  que lhe pedimos é o

seguinte, em vez de dividir  e criar três grupos na sua freguesia, arranje um grupo

funcional, um... desculpe, o senhor ainda não fez nada, o senhor a única coisa que faz

é mandar e-mails. Quando fizer, quando quiser fazer e trilhar este caminho, estamos

disponíveis.  Quando  quiser  trilhar  o  caminho  que  lhe  estamos  a  dizer,  estamos
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disponíveis. Desculpe, a única coisa que o senhor faz é e-mails. E acredito, que eu sei

o que é que pensa e sei exatamente o que é que pensa, acredite que sabe que eu que

sei.  Agora é muito fácil  resolver esta questão e,  por favor,  ajudem-nos a seguir  o

mesmo caminho, que é o caminho que está correto. O caminho é o da unificação

funcional destas equipas e por uma razão muito simples, para lhe encontrarmos um

chapéu legal que as proteja, porque no dia em que houver um acidente, no dia em que

houver  um acidente grave,  nós todos vamos ter  problemas muito sérios e eu não

quero ter problemas de consciência, é esta a questão.“ -----------------------------------------

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

------  “Muito obrigado,  Senhor Presidente. Eu percebi,  penso que percebi o que foi

exposto. Percebi a explicação do Senhor Vice-presidente da Câmara e percebi que há

uma intenção da Câmara em que as coisas estejam regularizadas. Conheço a história

da reunião com o Secretário de Estado, conheço as dificuldades todas que ainda não

estão supridas e percebo isso. E isso é tudo entendível e quanto a isso perfeitamente,

acho que até o colega Pedro também perceberá isso. Agora há uma coisa que não

percebo, na altura dos incêndios houve.... as nossas Juntas e o seu pessoal estiveram

a combatê-las, todas elas, como já disseram, as que estavam envolvidas no incêndio e

as que não estavam. Eu lembro-me,  por  exemplo,  do colega Pedro e a Junta de

Recardães  andar  no  dia,  no  tempo a  seguir  ao  incêndio,  a  fazer  reposições  e  a

trabalhar com a sua equipa também. E a única coisa que eu não percebo é, tudo bem,

esse é um caminho que tem que ser  feito,  mas entretanto isso nós tivemos uma

urgência e o pessoal teve de pôr mãos à obra para combater o incêndio e gastou,

gastou  dinheiro,  vocês  com  certeza  suportaram  várias  despesas  e  a  Junta  de

Freguesia do Préstimo provavelmente também gastou dinheiro porque eu também vi lá

o Pedro a combater com o seu pessoal, de certeza absoluta que aquilo não foi tudo

gratuito. O que é que custa, uma coisa é o que estamos a dizer, vamos legalizar o

processo,  vamos  fazer  o  processo  em condições,  concordo  inteiramente,  como já

fizeram outras, está correto. Isso é um caminho, mas há outro caminho que é, esta

gente esteve ali e nós temos que estar ao lado dos nossos, da nossa gente, são as

nossas Juntas de Freguesia, são os nossos primeiros homens no terreno, se tiveram

despesas  há  que  dizer  assim,  “ó  Pedro,  mostre-me  cá  as  despesas  para  te

liquidarmos essas despesas”,  porque claramente  a nossa Câmara tem muito mais

possibilidades para fazer isto do que a Junta de Freguesia. Toda a gente compreende
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isso. Se não tem, fazemos opções, caro Vice-Presidente, se não tem, fazemos opções

porque é gente que andou ali, é gente que andou a defender populações, é gente que

andou a pôr a vida em risco, teve despesas e temos que ter opções, se temos opções

para fazer determinadas situações, temos também que ter para estas, estas são de

primeira necessidade. É só isto, de resto eu concordo, seguir os caminhos, legalizar

todo o processo, essa é uma batalha, Senhor Vice-Presidente, que deve ser travada,

tratada. Agora, resolver esse problema penso que não custa nada, acho não tem nada

a ver com eleições.”  ---------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Muito obrigado, Senhor Presidente. Ora, Senhor Vice-presidente, não sei, não

queria usar um termo demasiado forte, mas disse que o CDS ou o Senhor Presidente

da Junta do Préstimo e Macieira da Alcôba estava aqui a tentar encontrar um facto

político em altura de eleições. Ó Senhor Vice- Presidente, permita-me que eu lhe diga

que não se trata disso. E justifico-lhe porque é que não se trata disso. Porque esta não

é primeira,  nem a segunda,  nem a terceira  vez  que  estamos aqui  a  discutir  esta

mesma situação. Portanto, pode-nos acusar de muita coisa, acusar-nos de estar a

chamar este assunto em véspera de eleições, permita-me que lhe diga que não é

verdade. Quanto ao caminho que disse que o Senhor Presidente de Junta parece não

estar disponível para trilhar e o caminho que disse, eu penso que é opinião do Senhor

Presidente da Junta que o deve querer trilhar, se não dele, é pelo menos a minha,

também estou de acordo que deve de haver organização e que não deve haver uma

proliferação desorganizada de instituições, mas eu também tenho que lhe dizer que

coloquei três questões acerca desse assunto, e recordo-as porque da intervenção não

ouvi resposta a nenhuma delas. E portanto, ainda é uma competência minha enquanto

membro desta assembleia colocar questões e, portanto, volto a frisá-las, se é verdade

ou não que o Senhor Presidente da Junta já transmitiu estar disponível para responder

a um comando único? Sim, não, ou não respondo, são três respostas possíveis. Se é

verdade ou não que o Senhor Presidente de Junta já transmitiu que a equipa existente

está disponível para receber formação em conformidade para com as restantes, e se

houve ou não situações no passado em que organizações que ainda não estavam

devidamente  constituídas  receberam ou não apoio  desta autarquia.  Sim,  não,  não

respondo,  são  três  respostas  simples  e  possíveis  a  estas  três  questões.  Muito

obrigado.”------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ Vasco Miguel Rodrigues Oliveira – PUF de Belazaima, Castanheira e Agadão: 

------ “É muito rápido, só fazer uma pergunta ao Senhor Vice-Presidente. Para além da

União das Freguesias de Belazaima e Agadão, Valongo e a ABARDEF, apareceram

mais  algumas  despesas  do  incêndio  de  2016?  Alguém  mais  apresentou  algumas

despesas? Então, Senhor Presidente, eu acho que isto tem de ir a votação, porque é

isto que está em questão. Tudo o que é tem que ser resolvido depois internamente.” --

------ Jorge Miguel dos Santos Mello – PS: --------------------------------------------------------

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

Mesa e Vereadores, Senhores deputados, comunicação social, Águeda TV. Eu penso

que, aqui relativamente a este assunto o seguinte,  nós temos a nível nacional teria

que me dirigir ao Senhor Presidente da Câmara, mas quem deu resposta foi Senhor

Vice-presidente, que é por si só também, penso eu o único Vice-Presidente a nível

nacional que tem o pelouro da Proteção Civil. Eu estive ali, estive a tentar não vir falar

no assunto porque, se calhar, tenho sido a pessoa que mais vezes tem falado neste

assunto e começamos a  cair  um bocadinho no descrédito  quando falamos muitas

vezes na mesma coisa. Já foi aqui dito por mim, proposto por mim, falado pelo Grupo

Parlamentar do PS, falado inclusive por alguns colegas também deputados para a

criação de um regulamento para atribuição de subsídios às associações de proteção

civil e andamos nisto, Senhor Vice-presidente, teve oportunidade de fazer isto há doze

anos  a  esta  parte,  ainda  não  o  fez.  O  Senhor  Presidente  também  de  Préstimo,

Macieira de Alcôba, de certa forma, tem de fazer um reparo ao Senhor Presidente da

Câmara. Também tenho que fazer um reparo ao Pedro pelo seguinte, no que toca a e-

mails, tive o cuidado de mandar um mail, não sei precisar mas penso que há dois

anos, dois anos e meio, tentando alertar e tentando mostrar disponibilidade para fazer

um estudo acerca do risco que existia na freguesia do Préstimo e para a criação de

uma  Unidade  Local  de  Proteção  Civil.  Portanto,  percebo  a  sua  frustração  e,  se

discordo pelo facto de ainda não se ter criado um regulamento, tem que haver aqui

algum  comodismo  aqui  nas  tomadas  de  posição.  Estamos  a  falar  de  viaturas  e

viaturas e viaturas. E eu penso que não é nada disso que temos que discutir, temos

que discutir  com profundidade o que é que é a Proteção Civil  e o que é que nós

andamos a fazer relativamente a esta matéria no nosso município. Se vamos falar de

viaturas,  estando pagas ou não estando pagas,  estando pintadas ou não estando
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pintadas, e eu começo a achar que nós até já temos é viaturas a mais. Porque o

Município de Águeda tem mais viaturas de combate a incêndio florestais sozinho que

Sever do Vouga, Anadia, Oliveira do Bairro, Albergaria e Tondela juntos. E, portanto, o

que  nós  temos  que  mudar  não  é  o  paradigma das  falhas  no  combate,  não  é  os

regulamentos,  nós  temos  que  mudar  é  o  paradigma  da  Proteção  Civil  no  nosso

município. Vezes sem conta têm falado nisto. Hoje fizemos aqui um voto de louvor a

um  município  que  foi  muito  fustigado  este  ano  pela,  pelo  flagelo  dos  incêndios

florestais e nada nos garante que, amanhã ou além, não nos bata à porta novamente

essa situação. Portanto, aquilo que penso que temos de fazer, independentemente de

achar que o Pedro tem razão em determinados aspetos, teve despesas, têm que ser

pagas e concordo inteiramente com o Hilário. O Vasco estava a falar há pouco da

unidade local, a unidade local não, a Comissão Municipal de Proteção Civil. Também

não é menos verdade que essa mesma comissão reuniu no ano duas vezes e das

duas vezes que reuniu foi para meros formalismos. Sejamos claros nesta situação, a

nossa proteção civil  e o Senhor Presidente da Câmara já o assumiu não funciona

conforme  deveria  de  funcionar.  Isto  foi  falado  na  Assembleia  do  Barrô  e  se,

efetivamente,  havia  falhas  e  parece-me  que  é  tempo  de  nos  sentarmos  todos  à

mesma mesa e tratarmos disto com seriedade e tratarmos disto com quem sabe. Eu

não sei muito mais do que qualquer um de vocês, mas acho que sei qualquer coisa, e

estou disponível para colaborar, estou disponível inclusive para os deputados desta

Assembleia para esclarecer o que é que é isto da Proteção Civil porque todos nós

estamos aqui a discutir e tomamos decisões sobre matérias às quais eu penso que a

esmagadora maioria  não faz a mínima ideia,  não tem a sustentabilidade técnica e

jurídica  para  decidir.  O  Paulo  falava  há  pouco  e  parece-me  que  é  também  uma

proposta que deve ser considerada de esta assembleia, já não vamos a tempo neste

mandato, mas de esta assembleia ter uma verba própria para estudos, para pareceres

técnicos e coisas deste género. Não só para alcatrão, não só para tudo o resto, a

nossa floresta ardeu, tivemos bastantes gastos. Falou-se aqui também há pouco num

proprietário de floresta. Temos que fazer uma reflexão porque é que a floresta dos

grupos das celuloses, eh pá porque é que ela não arde? Os eucaliptos deles são

diferentes  dos  nossos?  Se  calhar  são.  Não,  não  arde.  Porque  é  que  será,  são

diferentes os eucaliptos, será que são laranjas? Será que são rosas? Será que são

amarelos? Eh pá, eu acho que não são, é planeado, é pensado, e estruturado só que
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nós só nos lembramos disso quando chega o verão. Há quem se vá lembrando e

quem venha aqui,  quem vá alertando,  depois acaba por cair  no ridículo,  conforme

algumas vezes tenho caído, mas o que é certo é que nós continuamos a não estar

preparados,  nem  devidamente  sensibilizados  para  esta  matéria.  Espero,

sinceramente, que não tenha que haver mais mortes em Águeda para que se pense

nisto a fundo. Muito Obrigado.”--------------------------------------------------------------------------

------ O Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação o ponto em discussão, tendo

sido o mesmo aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------

------ 3.13 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal para pagamento

dos valores das obrigações contributivas do pessoal não docente; --------------------

------ Neste ponto foi feita a seguinte intervenção que se transcreve na íntegra: ----------

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

------  “Muito  boa  noite,  Senhor  Secretário,  Senhor  Presidente,  Caros  Vereadores,

Senhores  Deputados,  Senhores  jornalistas,  público  e  quem  nos  acompanha  pela

Águeda TV. A proposta que trazemos aqui tem a ver com uma alteração ao quadro de

pessoal, tem a ver com assistentes operacionais e tem que ver com as necessidades

das escolas do concelho. Nós temos neste momento um concurso a decorrer.... Ai,

não é esse? Ah, sim, peço desculpa, eu já estava no seguinte. Ok, pronto. Este ponto

tem  que  ver  com  as  parcerias  que  a  Câmara  tem  com  Juntas  de  Freguesias,

associações  de  Pais  e  IPSSs  para  contratação  de  pessoal  não  docente.  Estas

parcerias já vêm de há muitos anos e têm protocolos específicos. Nesses protocolos

estão considerados os vencimentos dessas pessoas e há algum tempo nós fomos

alertados  por  alguns  parceiros,  sobretudo  Juntas  de  Freguesia,  para  o  facto  de

algumas obrigações contributivas não estarem a ser transferidas, porque não estavam

ao abrigo desses protocolos e porque, também, até essa data a própria câmara não

tinha conhecimento que os parceiros estavam a suportar essas despesas. Portanto, a

proposta que nós fazemos aqui é de atribuição aos diferentes parceiros de acordo com

essa tabela que está na proposta, essa tabela resulta das informações que os próprios

parceiros nos fizeram chegar relativamente a cada um dos colaboradores e o valor dos

vencimentos e os respetivos  valores dos encargos.  Estes são os valores que nós

temos referentes a 2015. No final deste ano teremos os valores referentes a 2016, que

neste momento ainda não são do conhecimento dos nossos parceiros. E o que vamos

trazer  numa  próxima  Assembleia  Municipal  é  a  alteração  dos  protocolos  para
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contemplarem  estas  situações.  Como  os  protocolos  que  estão  em  vigor  não

contemplam, portanto é uma forma de, no fundo, fazer com que os nossos parceiros

não estejam mais tempo à espera que esta situação seja resolvida e, assim que sejam

conhecidos valores de 2016, fazer igual proposta para regularizar estas situações.” ----

------ O Senhor Presidente da Mesa colocou à votação este ponto, tendo sido o mesmo

aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------

------ 3.14 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal de alteração das

normas de acesso e utilização das “Hortas d’Águeda”; -------------------------------------

------ Colocado à votação este ponto, foi o mesmo aprovado por unanimidade. --------

------3.15 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal da 8ª Alteração

ao Código Regulamentar do Município de Águeda; -------------------------------------------

------ Colocado este ponto à votação, foi o mesmo aprovado por maioria, com duas

abstenções. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------3.16 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal de 1ª Alteração

ao Mapa de Pessoal 2017; ------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

------ “Como eu estava a referir, a proposta diz respeito à alteração dos quadros de

pessoal. Nós abrimos há algum tempo um concurso para contratação de assistentes

operacionais. Na altura, a ideia era vinte e quatro pessoas, aliás era o que estava

previsto no quadro de pessoal e, entretanto, o concurso demorou mais tempo do que

aquilo que nós pensávamos porque teve muitas pessoas a concorrer e, portanto, era

suposto até ao final do ano de 2016 termos a colocação dessas vinte e quatro pessoas

e, no ano seguinte, podermos proceder a uma nova contratação. Dado que estamos

em 2017 e as necessidades que nós temos decorrentes de reformas e também de

forma a deixar de ter algumas pessoas que estão em situações menos... portanto, que

estão a recibos verdes, temos contratos de emprego e inserção e, portanto, aquilo que

estamos a propor é o alargamento desse número de vinte e quatro para quarenta

assistentes operacionais. Isto, como referi há pouco, considerando as necessidades

que  nós  temos  atualmente  em  termos  de  assistentes  operacionais  para  as

Escolas.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----“Muito obrigado,  Senhor Presidente. Na realidade a Senhora Assessora Elsa já

esclareceu,  Assessora de acordo com o partido socialista, claro,  eleita diretamente

que é uma coisa nova, já esclareceu a questão da contratação. Portanto não são vinte

e quatro, são quarenta assistentes e a minha pergunta é esta, estes auxiliares de ação

educativa, grande parte deles vêm do processo de transferência das competências, da

descentralização  das  competências  também  do  Ministério  da  Educação  para  a

Câmara Municipal. Penso que estarão uns que já cá estavam e mais alguns que hão

de vir, não? São todos, estes quarenta são todos novos, então estes quarenta, que

são todos novos, vão ser todos suportados à custa do município sem comparticipação

do Ministério da Educação? Portanto, mas eu gostava, a minha pergunta era esta, é,

no fundo, em termos de balanço líquido, o que é que estamos falar? Entre os que já

foram para a reforma, entre aqueles que estão contratados a recibo verde e passarão

a ter um outro tipo de vínculo contratual, qual é o balanço que temos? Porque estamos

a falar de quarenta assistentes operacionais novos, se calhar não serão esses, não é?

E que era importante era nós sabemos esse valor se é que me pode dar, Senhora

Vereadora, agora sim, Vereadora.” --------------------------------------------------------------------

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

------  “Os  colaboradores  que  passaram para  a  autarquia  ao  abrigo  deste  contrato

interadministrativo têm que ver com escolas secundárias, com terceiro ciclo e ensino

secundário. Estas vinte e quatro e agora quarenta pessoas que estamos aqui a propor,

na sua grande maioria, e quando eu digo grande maioria, estou a falar mesmo de uma

grande maioria, dizem respeito ao pré-escolar, primeiro ciclo. São poucas ou então a

escolas  com  segundo  e  terceiro  ciclo,  ou  seja,  mesmo  que  o  contrato

interadministrativo  não  tivesse  lugar,  estas  necessidades  existiam.  Portanto,  não

estamos a falar e depois se quiser posso-lhe dar, hoje não, mas posso-lhe dar em

pormenor destas pessoas quantas ficariam afetas a escolas secundárias com terceiro

ciclo, ou seja, ou à Adolfo Portela ou à Maques de Castilho e são, e é um número

diminuto.  Portanto,  isto  não  tem  diretamente  que  ver  com  esse  contrato

interadministrativo,  tem que ver  com o primeiro  ciclo,  pré-escolar  sobretudo e,  em

algumas situações, segundo e terceiro ciclo.” -------------------------------------------------------

------ Hilário Manuel Ferreira dos Santos – PSD:-------------------------------------------------
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------ “Mas minha pergunta era o balanço líquido, porque diz aqui na proposta que isto

vai custar mais 22 mil e não sei quantos euros mensais à autarquia. Qual é o balanço

líquido que temos?”-----------------------------------------------------------------------------------------

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

------  “Este é um encargo que estas pessoas irão ter,  portanto esta é a totalidade

destas  contratações,  o  valor  que  temos  atualmente,  não  lhe  consigo  dar  neste

momento,  mas  depois  se  quiser  podemos  fazer-lhe  chegar  para  fazer  essa

comparação... Vamos ver. Há uma série de recibos verdes, há uma série de parcerias,

esse valor eu não tenho, portanto a diferença entre, nós no fundo não estamos a falar

de ocupar lugares que estão completamente desocupados, não estamos a falar de

deixar de ter uma série de contratos de emprego e inserção, e deixar de ter uma série

de recibos verdes que estão neste momento a compensar tudo aquilo que nós temos e

parcerias, portanto a compensar tudo aquilo que nós, neste momento, temos e, como

sabem, nós já há muitos anos que não temos nas escolas aquilo que está definido

pela legislação, nós não cumprimos os rácios, não estamos acima dos rácios, e isto

porquê? Porque nós para além do funcionamento  normal  das  escolas,  nós  temos

serviços de refeições que é assegurado por funcionários que tem que ser a Câmara a

contratar e a comparticipar, e estamos a falar das AECs, porque não nos podemos

esquecer que os rácios quando foram criados e quando a legislação foi criada há uns

anos atrás não considerava horas de refeições e não considerava o horário afeto às

Atividades de Enriquecimento Curricular,  e estamos a falar de mais cerca de duas

horas diárias de funcionamento das escolas. Portanto, tudo isto considerado ao longo

de vários anos, nós com estas parcerias e com os contratos de emprego e inserção

fomos dando  resposta  a  essas necessidades.  Aquilo  que nós entendemos é  que,

neste  momento  que  temos  um  parque  escolar  estabilizado,  uma  rede  escolar

estabilizada, o que não tínhamos anteriormente, é altura para nós podermos colocar

pessoas em situações que não são tão precárias porque neste momento sabemos

exatamente qual é a rede escolar e que ela não irá divergir muito daquilo que existe

atualmente e devo dizer, a colocação destas quarenta pessoas não vai anular a ajuda

que temos e o apoio que temos dos contratos de emprego e inserção e de pessoas

que estão através das parcerias.” ----------------------------------------------------------------------

------ Hilário Manuel Ferreira dos Santos – PSD: ------------------------------------------------
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------ Eu, só para esclarecer, aquilo que eu percebi da proposta é que estas catorze

pessoas a mais custarão 22 mil euros por mês, porque são as que se vão acrescentar

ao quadro, mas há vinte e cinco que estão no quadro neste momento, que já estão

abertas vagas para elas, mas que não existem, vinte e cino não, vinte e seis, vinte e

quatro, vinte e quatro que não estão, não existem neste momento. Nós na prática

iremos aumentar quarenta. Embora em termos de orçamento só temos o orçamento,

ali estipulado os 22 mil euros, diz só respeito a catorze ou dezasseis, estes que vamos

agora aumentar. Quer dizer, se consideramos quarenta a mais, não consideramos 22

mil euros, consideramos para aí uns 50 mil euros por mês, mas também por aquilo

que me apercebi este não é um balanço líquido, estes são quarenta que vão entrar e

há vinte, ou trinta, ou cinquenta que vão sair, ou dez, eu não sei quando é, e essa é

que era a questão que eu aqui trazia e que não consegui obter resposta, mas muito

bem, paciência.”---------------------------------------------------------------------------------------------

------  Colocado a votação, o ponto 3.16,  foi  o mesmo  aprovado por maioria com

nove abstenções. -----------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.17 – 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: ---------------------------------------------------------------------

------  3.17.1  Programa  de  Apoio  às  Organizações  de  Solidariedade  Social  –

proposta de atribuição de apoios para 2017; ----------------------------------------------------

------ Não havendo inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos,

o Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação, tendo o mesmo sido  aprovado

por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------

------  3.17.2  Aquisição  de  Serviços  de  Transporte  Escolar  para  Alunos  com

Necessidades Educativas Especiais; --------------------------------------------------------------

------ Não havendo inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos,

o  Senhor  Presidente  da  Mesa  colocou-o  a  votação,  tendo  sido  aprovado  por

unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Concluída a ordem de trabalhos, foi lida e aprovada a minuta da ata. -----------------

------ E nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, deu por

encerrados os trabalhos da Sessão, da qual, para constar, se lavrou a presente Ata,

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.----
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O Presidente da Mesa:

A Primeira Secretária:

Ata da 3ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 30/junho/2017

80


