
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

ATA DA 2ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

------ Aos vinte e um dias do mês de julho, do ano de dois mil e dezassete, pelas vinte

e uma horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Águeda, teve lugar a 2ª Sessão

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

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

------  1  –  Análise  e  Votação  da  Proposta  da  Câmara  Municipal  de  Revisão  e

Ampliação do Plano de Pormenor do Parque Empresarial do Casarão; ---------------

------  2  –  Análise e Votação da Proposta da Câmara Municipal  de Adesão do

Município de Águeda ao Pacto de Autarcas para o Clima e Energia; -------------------

------ 3 – Análise e Votação da Proposta da Câmara Municipal de Atribuição de

Apoios  Financeiros  à  União  de  Freguesias  de  Trofa,  Segadães  e  Lamas  do

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

------ a) – Aquisição de terreno na Rua 25 de Abril, em Pedaçães; -----------------------

------ b) – Construção do Parque Infantil na Rua 25 de Abril, em Pedaçães; ----------

------ 4 – Análise e Votação da Proposta da Câmara Municipal de Atribuição de

Apoios Financeiros à Junta de Freguesia de Aguada de Cima, no âmbito das

Comemorações do 20º Aniversário de elevação de Aguada de Cima a Vila; ---------

------ 5 – Análise e Votação da Proposta da Câmara Municipal de Atribuição de

Apoios Financeiros às Associações Culturais, Recreativas e Juvenis no Âmbito

do  Código  Regulamentar  do  Município  de  Águeda,  Associativismo,  Cultural,

Recreativo e Juvenil; -------------------------------------------------------------------------------------

------ 6 – Análise e Votação da Proposta da Câmara Municipal para a celebração

do Contrato Interadministrativo com a União de Freguesias de Trofa, Segadães e

Lamas  do  Vouga  para  Construção  e  Reparação  de  Passeios  e  Valetas  nas

Freguesia; ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 7 – Análise e Votação da Proposta da Câmara Municipal da 9ª Alteração ao

Código Regulamentar do Município de Água e a Introdução do Regulamento do

CAA (Centro de Artes de Águeda); ------------------------------------------------------------------

------ 8 – Análise e Votação da Proposta da Câmara Municipal de Programa de

Apoio às Organizações de Solidariedade Social – Atribuição de Apoio à Cruz

Vermelha; ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ 9 – Análise e Votação da Proposta da Câmara Municipal de Programa de

Apoio às Organizações de Solidariedade Social – Retificação do Apoio Atribuído

à Fundação Nossa Senhora da Conceição de Valongo do Vouga; ----------------------

------ 10 – Análise e Votação da Proposta da Câmara Municipal para Aceitação de

Candidatura  Submetida  Fora  do  Prazo,  no  Âmbito  do  Associativismo  de

Solidariedade Social e Atribuição de Apoio à A4 Associação dos Amigos dos

Animais de Águeda; --------------------------------------------------------------------------------------

------ 11 - Análise e Votação da Proposta da Câmara Municipal para Autorização

de Realização de Adendas, Novos Protocolos e Contratos Interadministrativos

no Âmbito do Fornecimento de Refeições Escolares e de Gestão de Pessoal Não

Docente; ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 12 – Análise e Votação da Proposta da Câmara Municipal para Autorização

Prévia da Assembleia Municipal de Águeda de Acordo com o Artigo 6º da Lei 8

de 2012 de 21 de Fevereiro – Assunção de Compromissos Plurianuais para: -------

------  a)  –  Fornecimento  de  Gás  Natural  a  Edifícios  Municipais  e  Edifícios

Escolares; ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ b) – Aquisição de Serviços de Limpeza em Edifícios Municipais e Edifícios

Escolares; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Guedes Vitorino, que saudou todos os presentes, desde os membros da assembleia,

ao público presente, comunicação social e quem acompanhava a sessão pelos canais

de comunicação. O Sr. Presidente da Assembleia foi secretariado por Carla 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; -----------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

------ José Henrique Vidal Martins – 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; -------------------------------

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

------ Luís Miguel Marques Vidal de Oliveira – CDS – Vereador; -------------------------------
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------------------------------------ JUSTIFICAÇÕES DE FALTAS ------------------------------------

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

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

da Senhora Deputada Municipal, Cristina Cruz, Segunda Secretária da Mesa, através

da qual a mesma apresentou a sua demissão do Grupo Municipal do PS, dado não se

rever nas atitudes e postura ultimamente adotadas por esse Grupo na Assembleia

Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------  A Deputada  Marlene  Oliveira,  que  seria  substituída  pela  Vereadora  Fátima

Sampaio e Silva; o Deputado João Carlos da Fonseca Coelho, que seria substituído

por Ricardo Manuel Cardoso da Cruz; a Deputada Marlene Gaio, que seria substituído

por  Ana  Miguel  de  Jesus  Portilho;  o  Sr.  Presidentes  de  Junta  ou  de  União  de

Freguesias  de  Trofa,  Segadães  e  Lamas  do  Vouga,  que  seria  substituído  pela

Secretária  Daniela  Rute  Fernandes;  o  Sr.  Presidente  da  Junta  de  Freguesia  de

Valongo do Vouga que seria substituído pelo Tesoureiro, José Henrique Martins; e

ainda  o  Sr.  Presidente  da  União  de  Freguesias  de  Recardães  e  Espinhel,  Pedro

Gomes, que seria substituído pelo Vogal da Junta, Manuel José Campos. -----------------

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

------  Email  enviado  pelo  Grupo  Parlamentar  do  Partido  Ecologista  os  Verdes,

relativamente a um Projeto de Lei sobre Assistência a Banhistas, que referia que no

ano de 2003, os Verdes apresentaram na Assembleia da República o Projeto de Lei

N.º 341/9 que resultava da constatação de que o Regime de Assistência a Banhistas

em  vigor  datava  de  1959  e  que  se  encontrava  desajustado  daquela  que  era  a

necessidade  de  segurança  das  zonas  balneares  numa  realidade  de  elevada

frequência das praias por banhistas. Esta iniciativa legislativa foi motivada pelo facto

de  nesse  ano  terem  ocorrido  em  número  muito  preocupante  várias  mortes  por

afogamento nas praias portuguesas. Os Verdes consideraram, então, que era preciso

agir por várias vias entre as quais a legislativa, adequando o regime de assistência a

banhistas, decorridos todos estes anos e tendo em conta o número de mortos que se

continua a verificar nas praias portuguesas, especialmente fora da época balnear e,

portanto, em praias onde não existe vigilância e assistência a banhistas. Os Verdes

consideraram  que  era  tempo  de  relançar  o  debate  e  de  procurar  soluções  mais

adequadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------- INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ----------------------------------
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------ Não foi feita nenhuma intervenção. -------------------------------------------------------------

------------------------------------ PERÍODO DA ORDEM DO DIA -----------------------------------

------  1  –  Análise  e  Votação  da  Proposta  da  Câmara  Municipal  de  Revisão  e

Ampliação do Plano de Pormenor do Parque Empresarial do Casarão; ---------------

------ Neste ponto foi feita a seguinte intervenção que se transcreve na íntegra: ----------

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

------ “Muito boa noite, Senhor Presidente, Senhores membros da Assembleia, público

que nos ouve e que está presente aqui assim também, Senhores jornalistas, quem nos

assiste  pela  Águeda TV.  Eu ía  fazer  só  uma pequena explanação,  pedia  que me

pusessem só aqui uma imagem, tenho que carregar aqui? Ah, tenho que esperar, ok?

É que já criei os meios, mas nunca utilizei, por isso é que ainda não sei muito bem e

não me estão a aparecer, o projetor já está a aquecer... já, já aparece, mas está a

aquecer, está a aquecer. É de última geração, é que alguns são de primeira geração e

custam a chegar. Muito bem, então, parece que tenho aqui um apontador, ora aqui

assim temos a parte do Parque Empresarial  que é a parte inicial,  portanto, que já

estava da primeira fase, podemos assim dizer, podemos assim dizer que esta primeira

fase, 64, 75 hectares tinha esta primeira fase, agora vai ser ampliado para esta parte

aqui assim é da SAKTHI, tudo isto vai ser ampliado por aqui, portanto, e também para

esta zona aqui assim por baixo. Neste momento, aqui já está em construção, foi aqui

aprovado,  o empreendimento da Ciclo-Fapril.  Neste momento,  o Parque,  com esta

configuração, tem 164 hectares, e com os terrenos que temos já adquiridos, para além

do Parque, isto devemos andar muito próximo dos 200 hectares. Isto tem aqui um

investimento em terrenos, penso que andará muito próximo dos 10 milhões de euros.

Todos estes lotes que temos aqui  assim,  estes  novos,  portanto  da segunda fase,

temos já intenções de compra para eles, não há qualquer compromisso assumido,

escrito, com exceção aqui assim, do lado da Ciclo-Fapril, que já tem um contrato de

promessa de compra e venda. Os outros, aquilo que pensamos fazer é, após termos o

loteamento que agora será a fase imediatamente a seguir, irão ser chamados para

começar a fazer os contratos. Estas vias aqui assim estão a ser feitos os projetos,

porque também não podíamos avançar  com eles  sem ter  a  avaliação de impacto

ambiental  devidamente...  estas  e  estas  aqui  assim  por  cima  também,  sem  ter  a

avaliação de impacto ambiental aprovado e os diferentes projetos. Tivemos há duas

semanas o último documento que nos faltava que era a aprovação da cartografia pelo
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instituto  DGT,  Direção  Geral  do  Território,  aprovou  a  cartografia  e,  por  isso,

convocamos de imediato a... não foi preciso uma reunião de Câmara extraordinária,

porque  havia  no  agendamento  próximo,  mas  tivemos  de  fazer  esta  Assembleia

Municipal,  porque temos aqui assim pessoas que querem construir,  empresas que

querem  construir,  e  precisamos  de  avançar  com  este  processo.  Muito  obrigado,

Senhor Presidente.”-----------------------------------------------------------------------------------------

------ Após a prestação de esclarecimentos pelo Senhor Presidente da Câmara, não

tendo  havido  qualquer  outra  intervenção,  a  Proposta  da  Câmara  Municipal  de

Revisão e Ampliação do Plano de Pormenor do Parque Empresarial do Casarão

foi colocada a votação tendo sido aprovada por unanimidade.  -----------------------------

------  2  –  Análise e Votação da Proposta da Câmara Municipal  de Adesão do

Município de Águeda ao Pacto de Autarcas para o Clima e Energia;  ------------------

------ 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 – Análise e Votação da Proposta da Câmara Municipal de Atribuição de

Apoios  Financeiros  à  União  de  Freguesias  de  Trofa,  Segadães  e  Lamas  do

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

------ A) – Aquisição de terreno na Rua 25 de Abril, em Pedaçães; -----------------------

------ B) – Construção do Parque Infantil na Rua 25 de Abril, em Pedaçães; ----------

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

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

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

------ “Senhor Presidente da Assembleia, a minha intervenção aqui, como é lógico, é

que eu moro em Pedaçães e o alerta aqui era para a Junta de Freguesia, da União de

Freguesias, porque aquilo que se vai realizar, a aquisição de um terreno e a aquisição

de um terreno para um Parque Infantil, me parece muito pouco no âmbito de umas

obras de uma Freguesia que, a três meses de acabar o seu mandato, parece querer

fazer algumas atividades à pressa. Não aconteceu nada em Pedaçães ou aconteceu o

normal,  também  não  estou  a  discutir  se  fizeram  muito  ou  pouco,  discuto  é  a

necessidade  desta  obra.  Primeiro,  vamos  comprar  um  terreno  com  uma  casa

degradada a 32 euros o metro quadrado, não há nenhuma compra que a autarquia

tenha feito, o máximo que fez até hoje foi 25 euros o metro quadrado, no centro de
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Recardães. Portanto, isto parece que estamos no centro de Aveiro, quando se compra

uma casa velha a 33 euros o metro quadrado. Mais parece ainda quando depois ainda

vamos ter que gastar, como é normal, para a mandar a baixo, 4 ou 5 mil euros, ou 6

mil euros. Parece-me também muito pouco pensar-se num parque infantil, cria-se um

parque infantil numa população extremamente idosa e que realmente temos algumas

crianças que têm direito, parece que os parques infantis nascem como soluções de

que estamos a fazer qualquer coisa. O meu alerta aqui à Junta de Freguesia é o

seguinte, a aquisição do terreno é um mau negócio. Existe um terreno mesmo em

frente em que, através de um contrato de comodato, o senhor o cede gratuitamente,

com  mais  do  dobro  da  área,  perto  de  800  metros  quadrados  e  não  300  metros

quadrados, e quer a Junta adquira ou quer a Junta não adquira deve sempre pensar

em não construir lá nada até que haja um projeto global, porque aquilo é realmente o

centro de Pedaçães, o centro da Freguesia, não se deve construir um parque num

terreno, se o forem comprar, que eu estou contra, mas se o comprarem que arrasem e

muito bem, que limpem os terrenos, mas nunca construir um parque, o que é que é

isso um parque, para quê? Mais, que se aprenda com os técnicos que cá vêm, que

trouxeram a Águeda, que são especialistas nesta área e que dizem parques infantis

daqueles  não,  há parques infantis,  hoje,  altamente  evoluídos,  que custam metade

daqueles  que  essas  fábricas  de chapa  cinco  vendem,  e  mais,  que  fazem mal  às

crianças.  Portanto,  há  parques  que  promovem  o  desenvolvimento,  esteve  um

especialista cá em Águeda a fazer uma conferência, mostrou N exemplos, em que nós

nem  sequer  gastamos  21  mil  euros  num  parque,  não,  meus  senhores,  nós  não

gastamos sequer 10 mil euros num  parque desses e um parque evoluído. Além de

que esse Parque Infantil deverá, logicamente, naquelas zonas ser enquadrado com

alguns  aparelhos  dedicados  à  terceira  idade  e  que  provoquem  a  mobilidade  das

pessoas que ali estão. Portanto, o meu alerta aqui é que, não sei qual é que é, e isso é

mesmo por  questão de ignorância,  qual  é a  influência  da Câmara nisto,  isto é,  a

Câmara dá sempre apoio sempre que uma Autarquia o pede? Tem alguma influência

ou a Autarquia pede e a Câmara dá? Não sei se é assim ou não, portanto gostaria

desse esclarecimento. Neste caso se for assim, é assim, pronto, a Autarquia, a Junta

pediu e a Câmara dá, mas é, aqui o caso que eu ponho aqui, é à Junta que, mesmo

que compre o terreno que é um mau negócio, porque é 31 euros o metro quadrado, é

um mau negócio, é um péssimo negócio, mesmo que o compre, que eleitoralmente já
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o compre, que o deite já a baixo, que limpe aquela zona, acho muito bem, mas que

não construa nada à pressa, quando temos um terreno em frente que pode fazer um

enquadramento total, na zona central da Freguesia e que pode mudar radicalmente

todo o espaço, porque aquele espaço é horroroso, é o centro da Freguesia e temos

que mandar coisas a baixo, se se comprar aquela e mandar a baixo e esperar também

que o da frente vá a baixo e que se faça um projeto. Agora, que não se avance para a

construção, que não se gaste já os 21 mil euros da construção sem se pensar o que é

que pode ser. Obrigado.” ---------------------------------------------------------------------------------

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

------  “Tanto  quanto  eu  sei  sobre  este  negócio,  a  Junta  de  Freguesia  tem  uma

avaliação superior  ao preço do terreno,  ao preço daquele que se propõe pagar,  é

norma da Câmara que só paga depois de ser feita a escritura e pelo valor da escritura.

Portanto, aqui estamos falados. A respeito da construção do parque, nós, e o Senhor

Vice-Presidente, do parque e naquele sítio,  o Senhor Vice- Presidente com o qual

comungo também a opinião, é, nas condições em que é posto, discutível, discutível,

ok? Mas já somos acusados de tantas coisas e de mandar em tantas coisas que eu, e

no final de mandato, impor mais uma vez uma decisão, ou, impor a uma Junta de

Freguesia não faz aqui porque eu entendo que está mal, vai fazer acolá, ou não faz,

deixo, e esta Assembleia é soberana, portanto para decidir o que entende sobre esta

operação, mas, sabendo que aquela localização e a forma como é, da nossa parte

mereceu alguns reparos.” --------------------------------------------------------------------------------

------ Não havendo mais inscrições para intervir neste ponto da Ordem de Trabalhos, o

Senhor Presidente da Mesa colocou a votação a A) Proposta da Câmara Municipal de

Atribuição de Apoios Financeiros à União de Freguesias de Trofa, Segadães e Lamas

do Vouga para  Aquisição de terreno na Rua 25 de Abril,  em Pedaçães,  tendo-se

verificado  que  a  Assembleia  a  aprovou  por  maioria,  com  dez  abstenções.  De

seguida, colocou a votação a B) Construção do Parque Infantil na Rua 25 de Abril, em

Pedaçães,  e  verificou-se  que  foi  a  mesma  aprovada  por  maioria,  com  sete

abstenções e três votos contra.  ---------------------------------------------------------------------

------ 4 – Análise e Votação da Proposta da Câmara Municipal de Atribuição de

Apoios Financeiros à Junta de Freguesia de Aguada de Cima, no âmbito das

Comemorações do 20º Aniversário de elevação de Aguada de Cima a Vila; ---------
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------ Não havendo inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos,

o Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação, tendo sido o mesmo  aprovado

por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------

------ 5 – Análise e Votação da Proposta da Câmara Municipal de Atribuição de

Apoios Financeiros às Associações Culturais, Recreativas e Juvenis no Âmbito

do  Código  Regulamentar  do  Município  de  Águeda,  Associativismo,  Cultural,

Recreativo e Juvenil;-------------------------------------------------------------------------------------

------ Não havendo inscrições para intervir acerca deste ponto, o Senhor Presidente da

Mesa colocou-o a votação, tendo sido o mesmo aprovado por unanimidade. -----------

------ 6 – Análise e Votação da Proposta da Câmara Municipal para a celebração

do Contrato Interadministrativo com a União de Freguesias de Trofa, Segadães e

Lamas  do  Vouga  para  Construção  e  Reparação  de  Passeios  e  Valetas  nas

Freguesias; --------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

------ Jorge Miguel Santos Mello – PS:  -------------------------------------------------------------

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

Deputados, Senhores Presidentes de Junta, comunicação social,  quem nos assiste

pela  Águeda  TV.  Eu  venho  aqui  falar  acerca  desta  matéria  do  apoio  da  Câmara

Municipal à União de Freguesias. Ora, como é obvio, eu não posso estar contra este

apoio, até porque acho que esta União de Freguesias viveu aqui um marasmo neste

últimos anos. Todos nós presenciamos, ainda na última Assembleia,  presenciamos

uma troca de elogios entre o Senhor  Vice-Presidente e o Presidente da União de

Freguesias,  em  pelo  menos  duas  Assembleias  Municipais  frisei  que  a  União  de

Freguesias  não  podia  ser  prejudicada  pelo  facto  de  dois  executivos  não  se

entenderem, e o que é certo é que este mau estar fez com que se fosse protelando,

protelando, protelando, e agora, a três meses das eleições é que vamos fazer a obra

que devíamos ter feito em quatro anos, se calhar muita mais obra que deveria ter sido

feita e que não foi, e acho que este executivo, tanto o Municipal, como o executivo da

União  de  Freguesias  deveria  ter  sido  mesmo  muito  mais  ambicioso  para  aquela

Freguesia, deveria se ter preocupado com a Estação Arqueológica, coisa que não o

fez, deveria se ter preocupado com os nossos rios que é uma riqueza natural, coisa

que não o fez. Gostava de ver aqui hoje uma posição clara do executivo da União de
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Freguesias relativamente ao assunto da ADRA e da água em Segadães. Tanto quanto

sei, a última vez que isto foi falado, o executivo Camarário defendeu-se dizendo que

ainda não existia uma posição clara relativamente às perguntas que foram feitas por

parte  da ADRA e,  portanto,  parece-me que se está a querer  fazer  agora em três

meses  uma  coisa  que  se  deveria  ter  feito  em  quatro  anos  e  não  nos  podemos

esquecer que este é um executivo do CDS, à data das eleições apoiado pelo PSD, e

não nos podemos esquecer também que neste momento as pessoas que, imagino que

no final destas obras irá aparecer uma placa a dizer que foi a Câmara Municipal de

Águeda, por exemplo no parque infantil que fez, e à data os atores desta situação

estão todos na boca das urnas e, portanto, isto parece muito mais campanha eleitoral

do que obra feita.  Vamos ter  aqui  à data uma pessoa que também esteve nesta

Assembleia de Freguesia e que no decorrer do seu mandato teve a delicadeza de

mostrar indisponibilidade e pediu a suspensão do mandato, e não podemos fazer isto,

porque se não saímos mesmo todos desacreditados, todos nós políticos. A política

não pode ser feita à boca das urnas, a política tem de ser projetos continuados e tem

de ser  projetos sustentados no decorrer  no mandato.  Queria também alertar  aqui,

porque o sinto na minha União de Freguesias, impera em pleno século XXI o medo, as

pessoas  andam  com  medo,  de  sofrerem  represálias,  não  vivemos  num  regime

democrático porque as pessoas têm medo, querem fazer parte de determinadas listas,

“eh pá, eu até gostava muito, eu reconheço, eu revejo-me muito nesse projeto, mas,

tenho  uma  porta  aberta  e,  portanto”,  acho  que  este  paradigma  tem  que  ser

completamente mudado e é responsabilidade nossa mudá-lo, temos que ser nós a

lavar a nossa imagem enquanto políticos, tanto neste conceito de só fazer obra à boca

das urnas, como nesta reprimenda que damos aos nossos cidadãos. Muito obrigado.”-

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

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

Senhores Vereadores, caros colegas, comunicação social, público em geral, Águeda

TV. Eu não posso, Senhor Presidente da Assembleia, deixar passar as intervenções

do Deputado Jorge Melo de ânimo leve e em silêncio, porque aquilo que o Senhor

Deputado Jorge Melo aqui disse é que a Câmara Municipal anda em fim de mandato a

fazer  obras a correr  muito porque estamos em altura eleitoral,  ou seja,  a Câmara

Municipal andou a dormir  durante não sei  quantos anos e nos últimos meses são

alcatroamentos em cima de alcatroamentos, o que quer dizer que a Câmara está de
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má-fé em tempo eleitoral a fazer obras, foi o que o Senhor aqui disse, não, não, foi

rigorosamente isso, quando o Senhor vem dizer que a Junta de Freguesia da Trofa,

em período eleitoral e em desespero de causa, e nas últimas semanas, nos últimos

meses  está  a  fazer  obra,  está  rigorosamente  a  compará-la  áquilo  que  a  Câmara

Municipal  anda  a  fazer,  é  rigorosamente  a  mesma  coisa  e,  portanto,  o  Senhor

Presidente da Câmara tem também que vir aqui defender a face, porque se calhar

está a fazer o mesmo que a Junta de freguesia da Trofa está. Nós podemos discutir o

planeamento das coisas, eu posso durante um determinado período de tempo fazer

aquilo que o Senhor faz, de forma completamente diferente, eu posso num mês fazer

mais do que aquilo que o Senhor fez em 50 meses, mas temos planeamento e são

planeamentos diferentes, e no caso da Trofa, se eu bem me recordo, já aqui algumas

vezes foram discutidas determinados tipos de situações e financiamentos que estavam

pendentes, quer da ação do Senhor Vereador Jorge Almeida na altura, não sei se era

verdade  ou  não,  quer  da  ação  da  Junta,  se  calhar  dos  dois,  se  calhar  dos  dois,

provavelmente de nenhum, não sei, é uma questão de planeamento, e cada um terá

obviamente que responder por si. Agora, não posso deixar passar que o Senhor venha

dizer que estamos em período eleitoral, se calhar é verdade, mas então a Câmara,

também  se  calhar  também  está  em  período  eleitoral,  e  portanto  somos  todos

coniventes e todos desonestos quando autorizamos que estas coisas aconteçam e

não denunciamos, e essa é também a nossa obrigação, portanto aqui se calhar somos

todos culpados de situações idênticas. Depois, eu dir-lhe-ia ainda o seguinte sobre a

ADRA e sobre a questão da água, a ADRA, como o senhor sabe, é um tema por

demais  discutido  nesta  Assembleia,  e  a  água  também  é  um  problema  muito

complicado, e devo dizer-lhe, senhor Deputado Jorge Melo, que o assunto da ADRA

virá  a  seguir  às  eleições seguramente se os  resultados forem aqueles  os que se

esperam, virá a terreiro, porque vai ter que ser discutido e vai ter que ser estudado e,

portanto, se calhar, é prematuro neste momento estarmos muito preocupados que a

Junta de Freguesia  da União de Freguesias  da Trofa,  de Lamas e  de Segadães,

venha discutir um problema sobre o qual nós vamos ter que voltar a falar dele muito

proximamente,  com  muito  mais  profundidade  e,  se  calhar,  com  muito  mais  rigor

jurídico e muito mais intervenção pessoal, e é tão insignificante o caso da água de

Segadães  na  dimensão  daquilo  que  eu  entendo  que  deve  ser  discutido  nesta

Assembleia  nos próximos tempos que,  se calhar,  é  melhor  termos um bocado de
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calma,  falta  muito  pouco  tempo,  o  povo  vai-se  pronunciar  brevemente  sobre  esta

situação e, depois disso, teremos todos, se calhar,  oportunidade de voltarmos aqui

para discutir um problema que vai ter que nos envolver e que vai ter que nos chamar à

responsabilidade  para  assumir  situações  que,  se  calhar,  tornam  insignificante  a

expressão da água de Segadães e mais não digo neste momento, Senhor Presidente,

acabei.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Eu só quero dizer como estou em forte campanha eleitoral tenho aí todas as

obras a andar  pá,  e pus tudo aí  sem querer  porque agora tenho mesmo,  vou às

eleições, vou às eleições e, como tal, foi, marquei isso tudo para agora. Era só isso.

Muito Obrigado. Mas a responsabilidade é minha.” -----------------------------------------------

------ Depois de discutido este 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  para  a  celebração  do  Contrato

Interadministrativo com a União de Freguesias de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga

para Construção e Reparação de Passeios e Valetas nas Freguesias. ----------------------

------ 7 – Análise e Votação da Proposta da Câmara Municipal da 9ª Alteração ao

Código Regulamentar do Município de Águeda e a Introdução do Regulamento

do CAA (Centro de Artes de Águeda); -------------------------------------------------------------

------ Neste ponto foi feita a seguinte intervenção que se transcreve na íntegra: ----------

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

------  “Eu ía pedir  para retirar  este ponto da Ordem de Trabalhos porque surgiram

algumas novidades e pedimos, e achamos, que devem ser introduzidas, devem ser

repensadas e também estamos no final de mandato e isto, o novo, o funcionamento do

Centro  de  Artes  deve  ser  deixado,  portanto,  na  nossa  perspetiva  para  o  novo

executivo. Também, já agora, e já que estou a usar da palavra, e estou a retirar pontos

à Ordem de Trabalhos, pedia-lhe para retirar o ponto 11, porque devido a um lapso

não foi submetido a reunião de Câmara e, como tal, não pode vir a esta reunião. Muito

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

------ O Senhor Presidente da Câmara pediu para que o ponto fosse retirado da Ordem

de Trabalhos, pelo que se passou, de imediato, ao ponto oito, que, na sequência da

retirada do ponto anterior da Ordem de Trabalhos, passou a ser o ponto sete. ----------- 
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------ 7 – Análise e Votação da Proposta da Câmara Municipal de Programa de

Apoio às Organizações de Solidariedade Social  – Atribuição de apoio à Cruz

Vermelha; ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Não  havendo  inscrições  para  intervir  acerca  deste  ponto  e  tendo  o  Senhor

Presidente da Mesa o colocado a votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade. -

------ 8 – Análise e Votação da Proposta da Câmara Municipal de Programa de

Apoio às Organizações de Solidariedade Social – Retificação do Apoio Atribuído

à Fundação Nossa Senhora da Conceição de Valongo do Vouga; ----------------------

------ Não  havendo  inscrições  para  intervir  acerca  deste  ponto  e  tendo  o  Senhor

Presidente da Mesa o colocado a votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade. -

------ 9 – Análise e Votação da Proposta da Câmara Municipal para Aceitação de

Candidatura  Submetida  Fora  do  Prazo,  no  Âmbito  do  Associativismo  de

Solidariedade Social e Atribuição de Apoio à A4 Associação dos Amigos dos

Animais de Águeda; --------------------------------------------------------------------------------------

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

o Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação, tendo sido o mesmo  aprovado

por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------

------ 10 - Análise e Votação da Proposta da Câmara Municipal para Autorização

de Realização de Adendas, Novos Protocolos e Contratos Interadministrativos

no Âmbito do Fornecimento de Refeições Escolares e de Gestão de Pessoal Não

Docente; ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O Senhor Presidente da Câmara pediu para que também este ponto, identificado

como ponto  décimo primeiro  da  Ordem de Trabalhos,  fosse retirado,  pelo  que  se

passou, de seguida, ao ponto inicialmente identificado como décimo segundo e que,

na sequência da retirada do ponto sétimo e décimo primeiro da Ordem de Trabalhos,

passou a ser o ponto décimo. ---------------------------------------------------------------------------

------ 10 – Análise e Votação da Proposta da Câmara Municipal para Autorização

Prévia da Assembleia Municipal de Águeda de Acordo com o Artigo 6º da Lei 8

de 2012 de 21 de Fevereiro – Assunção de Compromissos Plurianuais para: -------

------  A)  –  Fornecimento  de  Gás  Natural  a  Edifícios  Municipais  e  Edifícios

Escolares; ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ B) – Aquisição de Serviços de Limpeza em Edifícios Municipais e Edifícios

Escolares; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------  Não havendo inscrições para intervir  neste ponto  da Ordem de Trabalhos,  o

Senhor Presidente da Mesa colocou a votação a alínea A) – Fornecimento de Gás

Natural  a  Edifícios  Municipais  e  Edifícios  Escolares,  tendo-se  verificado  que  a

Assembleia a aprovou por maioria, com quatro abstenções. De seguida, colocou a

votação a alínea B) – Aquisição de Serviços de Limpeza em Edifícios Municipais e

Edifícios  Escolares,  e  verificou-se  que  foi  a  mesma  aprovada  por  maioria,  com

quatro abstenções. ---------------------------------------------------------------------------------------

------ 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. ---

O Presidente da Mesa:

A Primeira Secretária:
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