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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

Ata da 1ª Sessão Ordinária

da Assembleia Municipal de Águeda, de 28 de fevereiro de 2018

                                            

------ Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro, do ano de dois mil e dezoito, pelas vinte e

uma horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, teve lugar a 1.ª Sessão Ordinária da

Assembleia Municipal de Águeda, com a seguinte Ordem de Trabalhos: --------------------------

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

------ 1.1 – Ata da 1ª Sessão Extraordinária, de vinte e cinco de abril de 2017; --------------

------ 1.2 – Ata da Sessão para a Eleição da Mesa da Assembleia, de 24 de outubro de

2017; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 1.3 – Ata da 5ª Sessão Ordinária, de 23 de novembro 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 vinte e cincoº, do

Anexo I da lei 75/2013 de 12 de setembro; ---------------------------------------------------------------

------ 3.2 – Tomada de posse das Comissões Permanentes da Assembleia Municipal; ---

------ 3.3 – Discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal para Complemento à

Proposta de alteração do preço de venda de lotes no Parque Empresarial do Casarão

– Águeda durante o ano de 2018 – proposta retirada da 1ª. Sessão Extraordinária da

AMA, realizada a 19/01/2018; ---------------------------------------------------------------------------------

------ 3.4 – Discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal para aceitação de

candidatura e atribuição de apoio apresentado fora de prazo pela Junta de Freguesia

de Valongo do Vouga, no âmbito da organização do evento “Festas na Vila” – código

regulamentar (F4); ----------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.5 – Discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal para Nomeação do

Concelho Municipal da Educação 2017/2021; -----------------------------------------------------------

------ 3.6 – Discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal para Nomeação do

Revisor Oficial de Contas (Aquisição de Serviços para Revisor Legal de Contas para

os anos 2018 a 2020). --------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ Brito António Rodrigues Salvador – Juntos; ----------------------------------------------------------

------ Gil Manuel da Costa Abrantes – PSD; -----------------------------------------------------------------
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------ Carla Eliana da Costa Tavares – PS; -------------------------------------------------------------------

------ João Carlos Fernandes Figueiredo – Juntos; --------------------------------------------------------

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

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

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

------ Pedro Miguel Alpoim Marques – Juntos; --------------------------------------------------------------

------ Carlos Filipe Correia de Almeida – PSD; --------------------------------------------------------------

------ Abílio Ferreira Gomes da Silva – Juntos; --------------------------------------------------------------

------ Luis Miguel Marques Vidal de Oliveira – CDS; -------------------------------------------------------

------ Isabel Cristina Correia Ferreira – PS; ------------------------------------------------------------------

------ Luís Armando Ferreira Pina Figueiredo; ---------------------------------------------------------------

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

------ Rogério Magalhães Matias – Juntos; -------------------------------------------------------------------

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

------ Humberto José Tavares Moreira – Juntos; ------------------------------------------------------------

------ Ana Rita de Brito Carlos – PSD; -------------------------------------------------------------------------

------ Maria João Marques Tavares – Juntos; ----------------------------------------------------------------

------ Elisa Pires – PS; ---------------------------------------------------------------------------------------------

------ João Paulo Rodrigues de Nogueira Veiga – PSD; --------------------------------------------------

------  Compareceram igualmente à Sessão os seguintes Presidentes de Junta/Uniões

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

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

------ Jorge Manuel Castanheira Martins – PUF Águeda e Borralha; ----------------------------------

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

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

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

------ Artur Jorge Simões Neves em representação do PJ de Fermentelos; ------------------------

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

------ Pedro António Machado Vidal – PUF de Préstimo e Macieira; ----------------------------------

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

------ Sérgio Edgar da Costa Neves – PUF de Travassô e Óis da Ribeira; --------------------------

------ Paulo Jorge Reis Tavares – PUF de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga; ------------------

------ Luís Filipe Tondela Falcão –  PJ de Valongo do Vouga; ------------------------------------------

------ Da Câmara Municipal de Águeda estiverem presentes os seguinte Membros: -------

------ Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente; -------------------------------------
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------ Edson Carlos Viegas Santos – Juntos – Vice Presidente; ----------------------------------------

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

------ João Carlos Gomes Clemente – Juntos – Vereador; -----------------------------------------------

------ Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara – PS – Vereador; ----------------------------------

------ António Manuel Gama Duarte – PS – Vereador; ----------------------------------------------------

------ Maria Luisa Leite de Carvalho – PSD – Vereadora; ------------------------------------------------

------  A  sessão  foi  presidida  pelo  Senhor  Presidente  da  Assembleia,  Brito  António

Rodrigues Salvador, que saudou os presentes, bem como todos os que acompanhavam a

sessão através dos canais de comunicação, fazendo votos de uma sessão produtiva, séria e

leal. O Senhor Presidente da Assembleia foi secretariado por Cristina Paula Fernandes da

Cruz e Maria João Marques Tavares. -----------------------------------------------------------------------

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

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

------  O  Deputado  Paulo  Sérgio  Gomes  Tomáz  do  Grupo  Municipal  do  PS,  que  seria

substituído pela Deputada Elisa Maria Pires da Almeida; a Deputada Daniela Carina Mendes

que, por motivos de doença, seria substituída pelo Deputado Luís Armando Ferreira Pina

Figueiredo; o Presidente da Junta de Freguesia de Fermentelos que, por se encontrar em

reunião com o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, seria substituído por Artur Jorge

Simões das Neves. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Atendendo à ausência da segunda secretária, Deputada Daniela Mendes, o Senhor

Presidente da Mesa convidou a Deputada Maria João Marques Tavares a assumir o referido

cargo e, não tendo havido objeções, a mesma assumiu de imediato, o cargo da segunda

secretária da presente sessão. ---------------------------------------------------------------------------------

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

------  Grupo Parlamentar Os Verdes, sobre a reabertura do Serviço Básico de Urgências

do Hospital de Nossa Senhora da Ajuda de Espinho; ----------------------------------------------------

------  Grupo  Parlamentar  Os  Verdes,  salientando,  de  entre  o  seu  conteúdo,  as  três

questões dirigidas ao Ministério do Ambiente acerca da proliferação de jacintos-de-água no

Baixo  Vouga.  Por  considerar  as  mesmas  questões  de  interesse,  por  dizerem  também

respeito ao Concelho, passou à sua leitura, que se transcreve na íntegra: 1 – Considerando

que esta espécie está há vários anos referenciada no Baixo Vouga e seus afluentes, que

ações  têm  sido  realizadas  em  concreto,  para  além  da  remoção  mecânica  da  Pateira

Fermentelos?; 2 – Tendo em consideração que a praga de jacintos-de-água tem vindo a

proliferar  nosso  País,  que  medidas  têm  sido  ou  serão  tomadas  pelos  organismos

competentes para erradicar esta espécie invasora?; 3 – Em anos de temperaturas elevadas,
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de seca e de redução do caudal de cursos de água, existirão medidas reforçadas para o

controlo e remoção dos jacintos-de-água?’; -----------------------------------------------------------------

------  Grupo  Parlamentar  Os  Verdes,   sobre  uma  pergunta  dirigida  ao  Ministério  da

Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural relativa aos parques de armazenamento de

madeira queimada nos incêndios de dois mil e dezassete. ---------------------------------------------

------ Grupo Parlamentar Os Verdes, sobre o Projeto de Resolução n.º 1342/13 3ª,relativo à

reversão da privatização dos CTT; -----------------------------------------------------------------------------

------  Comissão de Proteção de Crianças e  Jovens,  Relatório  Anual  de  Avaliação de

Atividade de dois mil e dezassete. -----------------------------------------------------------------------------

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

------ 1.1 – Ata da 1ª Sessão Extraordinária, de vinte e cinco de abril de 2017; --------------

------ Carlos Filipe Correia de Almeida – PSD: -----------------------------------------------------------

------  “Compreendo  que  efetivamente  é  preciso  arrumar  a  casa,  entendo  que  estes

processos demoram algum tempo. No entanto, eu penso que as atas devem ser aprovadas

na reunião subsequente. Este deve ser o princípio. E, como entendo que este deve ser o

princípio que vigora à minha votação de atas enquanto aqui estiver e falo por mim, neste

ponto eu naturalmente não estive nessa reunião, nessa Assembleia, portanto, irei abster-me

nesse ponto, mas, no entanto gostava de deixar frisado que o princípio que vai nortear a

minha votação será este, na reunião subsequente, votaremos a ata da reunião anterior. Era

só isso que lhe tinha para dizer. ” ------------------------------------------------------------------------------

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

o Senhor Presidente da Mesa, esclarecendo que, de acordo com o Código do Processo

Administrativo, o direito de voto se cingiria aos presentes na referida sessão, colocou a Ata

da  1ª  Sessão Extraordinária,  de  vinte  e  cinco de  abril  de  dois  mil  e  dezassete a

votação, tendo a Assembleia aprovado a mesma por maioria, com uma abstenção. -------

------ 1.2 – Ata da Sessão para a Eleição da Mesa da Assembleia, de 24 de outubro de

2017; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Ponto retirado. ------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 1.3 – Ata da 5ª Sessão Ordinária, de 23 de novembro de 2017. ----------------------------

------ Ponto retirado. ------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

------ Salomé Castanheira: -------------------------------------------------------------------------------------

Ata da 1ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 28/fevereiro/2018



5

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

------ “O meu nome é Salomé Castanheira. Sou de Águeda. Nas eleições de outubro fui

eleita para a Assembleia de Freguesia de Águeda e Borralha e refiro-o precisamente porque

o assunto que hoje me traz aqui é um problema do Concelho, mas muito particularmente da

minha Freguesia,  se assim me permitem dizê-lo.  Não se trata de um assunto direto da

responsabilidade da Junta Freguesia, muito embora o Executivo da União das Freguesias

de Águeda e  Borralha  tenha a  responsabilidade,  que não é de fazer,  mas pelo  menos

pressionar  a Câmara Municipal  para a sua execução.  E o assunto que trago aqui  hoje

prende-se precisamente com a habitação social do Concelho, muito particularmente e no

âmbito da Freguesia que me elegeu, que já referi, do Bairro Social de Vale Domingos. O

bairro é composto por trinta habitações, cinco das quais, e ao que parece quatro de tipologia

três  e  um  T2,  portanto,  cinco  habitações,  que  estão  desabitadas,  mas,  mais  do  que

desabitadas, estão completamente vandalizadas. ---------------------------------------------------------

------ Até há bem pouco tempo estavam totalmente abertas, vendo-se toda a degradação no

interior.  E agora,  recentemente,  como a que esconder  minimamente o escândalo foram

tapadas as portas e as janelas com uns pedaços de madeira. Essas casas têm um jardim na

parte da frente e na parte de trás um pedaço de terreno murado que pode servir de quintal,

outros moradores  colocam as casotas dos  cães,  outros fazem os cobertos,  enfim,  uma

panóplia de soluções. Mas nestas casas, que estão completamente destruídas, destruídas

na edificação, o jardim é um mato, e este pedaço de terreno atrás é um mato ainda maior

com ervas inclusive que passam e invadem o espaço da casa ao lado. ----------------------------

------ Portanto, estas pessoas que já vivem com o estigma de habitarem num bairro social,

têm como vizinhas ou como vista da janela de casa a degradação em absoluto, pequenas

lixeiras a céu aberto. E digo lixeiras porque as casas foram desocupadas, mas houve quem

deixasse inclusive lixo para trás, que lá permanece. Estas casas não estão assim há um dia,

há um mês, há um ano, estas casas estão assim há demasiado tempo sem que nada seja

feito e, neste caso, muito pouco importa quem as vandalizou. A Câmara Municipal não se

pode esquecer que aquelas casas são propriedade sua e, por isso, é inteiramente à Câmara

Municipal que lhe compete zelar. A Câmara Municipal é senhoria daquelas casas e dessa

responsabilidade não se pode simplesmente descartar e é precisamente por ser senhoria

que a Câmara não pode, e permitam-me a expressão, perante o problema assobiar para o

lado porque,  se  temos cinco casas  abandonadas,  degradadas,  vandalizadas,  cheias  de

mato,  erva  e  lixo,  a  verdade  é  que  as  restantes,  as  habitadas  também não estão  nas

melhores condições. Apresentam degradações até causadas pelo tempo que têm, que não

são corrigidas ou melhoradas. Para quem conhece aquela zona, e eu conheço bem que

passei lá a minha infância e adolescência, a habitar no Ameal já na zona alta, precisamente
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muito perto de Vale Domingos, aquela zona onde está o bairro é muito fria, é mesmo muito

húmida. As casas que, se não estou em erro, foram construídas em dois mil e três, não têm

grandes condições de isolamento, entra muito frio e precisamente essa humidade. Há áreas

de casas completamente cheias de bolor, de caruncho e, segundo nos foi dito, não vimos,

mas foi-nos dito, dentro de algumas até chove. ------------------------------------------------------------

------ A Câmara Municipal, pelo que sabemos, sabe destas condições. Alguns arrendatários

já vieram solicitar a esta autarquia algumas tintas, alguns materiais para que eles próprios

tratassem do problema. Conforme nos disseram foi-lhes recusado esse apoio. Alguns por

causa do enorme frio pediram para ser construídas lareiras. Também nos foi dito que foi

recusado e então, uma vez mais, pediram para serem eles próprios a construírem lareiras

para aquecer as casas. Também foi recusado. Convenhamos que para quem só pode pagar

vinte, cinquenta, possivelmente, no máximo, nós não sabemos estes valores concretos, mas

no  máximo  cem  euros  por  uma  renda,  não  poderá  assumir  duzentos,  trezentos  ou

quatrocentos  euros  para  o  aquecimento  no inverno.  Mais  chocante  ainda é  que,  numa

destas casas, vive uma pessoa com mobilidade reduzida que anda numa cadeira de rodas e

a casa não tem qualquer tipo de acessibilidades mínimas, mínimas, para entrar e sair de

casa tem logo degraus.  Essa pessoa,  uma senhora,  tem que ser  carregada em braços

sempre. A Câmara Municipal tem conhecimento desta situação? Garantiram-nos que sim. E

podemos falar, muito mais. Naquele bairro existem muitas crianças, alguns deles por acaso

até são meus alunos.  Em frente às casas o que temos é uma ribanceira,  é um buraco

enorme, imediatamente ao lado, ainda propriedade do Município, segundo nos parece,  há

um silvado gigante.  E pronto,  é por aí  que estas crianças vão brincando na terra e,  na

verdade, até com algum perigo. Não há um parque infantil, não há um campo para jogos,

um espaço para umas gincanas de bicicleta, skate, nada, absolutamente nada. -----------------

------ Desde dois mil e três até hoje, já passaram catorze anos. Volto a salientar, a Câmara

Municipal é senhoria destas casas, é responsável máxima por este bairro e, por isso, não

pode simplesmente descartar-se das suas responsabilidades.  Torna-se irónico até que a

Câmara  Municipal,  e  este  assunto  veio  aqui  na  última  Assembleia  Municipal,  apoie  na

cidade a pintura de fachadas a privados e nas sua próprias casas nada faça. Leva-nos a

crer que a Câmara, na verdade, agradecia não ter estas casas. Isso é fácil constatar pela

falta total de investimentos ao nível da construção de habitação social. Penso não estar a

cometer nenhum erro, mas pelo anterior Executivo, do qual todos do atual faziam parte, não

construiu nada de novo, não adquiriu nada de novo nesta área. Já todos sabemos que a

construção de bairros sociais não serão a melhor opção e nem sequer me vou alargar sobre

isto,  já  lemos  estudos,  já  estamos  todos  bem  informados  e  facilmente  conseguimos
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perceber porque é que não seria uma boa opção, mas, por exemplo, pode-se adquirir sem

ser tudo no mesmo espaço. Então, recapitulando, a Câmara não constrói, não compra e

também não investe nas habitações que tem, que são suas. E então, o que vai fazendo a

Câmara Municipal? Vai dando apoios ao arrendamento e aqui até nos parece tudo muito

bem,  mas não,  aqui  começa precisamente  outro problema.  Eu pergunto,  alguma vez  a

Câmara  viu  as  casas,  os  apartamentos  que  apoia  no  arrendamento?  Conhecem  as

condições em que as pessoas vivem? Recordemo-nos todos que Águeda, no geral, mas

sobretudo a cidade não tem apartamentos disponíveis para arrendamento e os que existem,

são os tais degradados, nos quais as famílias de baixo rendimento se têm de sujeitar. E têm

de se sujeitar porquê? Porque, e esta seria com certeza uma longa discussão e obviamente

o  tempo  não  permite,  o  Concelho  não  tem  transportes  públicos  eficientes  e  então  as

pessoas têm de estar no centro para que os filhos se desloquem para as atividades, para

estar perto do hospital, dos centros de saúde, o que for. ------------------------------------------------

------ Por outro lado, os arrendatários também não podem exigir nada aos senhorios porque,

por vezes, a Câmara Municipal atrasa-se nos pagamentos da parte que lhe compete e, por

isso,  não  têm legitimidade  em pedir  o  que  quer  que  seja  aos  senhorios.  Não,  Senhor

Presidente  da  Câmara,  Enf.  Jorge  Almeida,  não,  Senhora  Vereadora  da  Solidariedade

Social, Dr.ª Elsa Corga, não estamos juntos quando em Águeda há pessoas que vivem em

casas da autarquia que não têm condições. Não, Senhor Presidente da Câmara, Enf. Jorge

Almeida, não, Senhora Vereadora da Solidariedade Social, Dr.ª Elsa Corga, não estamos

juntos quando a Câmara Municipal  se descarta das suas responsabilidades mínimas de

conservação do seu próprio património,  não,  Senhor  Presidente da Câmara,  Enf.  Jorge

Almeida, não, Senhora Vereadora da Solidariedade Social, Dr.ª Elsa Corga, não estamos

juntos quando alguém de cadeira de rodas não tem acessibilidades mínimas numa casa que

é da Câmara Municipal. Não, assim não estamos todos juntos.” --------------------------------------

------ Jorge Melo: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “O que me traz aqui hoje é o mesmo motivo que me trouxe cá muitas vezes, sendo

que, em muitas dessas vezes, eu seria talvez a pessoa que estava desenquadrada aqui

neste contexto. No entanto, as coisas inverteram-se e, agora, este é o assunto que está na

moda e venho falar mais uma vez, é sobre Proteção Civil, Senhor Presidente  da Câmara.

Até há algum tempo a esta parte  teve sempre um escudo protetor  tendo esse pelouro

alegando que o projeto anterior  do Executivo Municipal  não tinha um projeto,  não tinha

linhas orientadoras, era um não assunto relativamente a esta matéria. No entanto, agora e

face àquilo que aconteceu no decorrer do ano passado, que muito se tinha vindo a alertar

que iria acontecer mais ano menos ano, o assunto está em cima da mesa e aquilo que lhe
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quero perguntar a título de mudança do paradigma cultural do nosso Município, visto que em

termos de medidas andam a ser tomadas algumas medidas, parte delas impostas pelo atual

governo e pela legislação, mas aquilo que nós temos que mudar, na minha perspetiva, é o

paradigma  cultural.  Vivemos  num  País  onde  nos  habituamos  constantemente  a  abrir

noticiários mais não sei quantos milhões foram desviados, mais um presidente do banco que

foi detido, mais escândalos, mais escândalos, mais escândalos e, da mesma forma, também

nos habituámos que em Portugal é normal arder no verão,  em Portugal é natural haver

cheias. Em Portugal tudo o que está relacionado com a Proteção Civil é uma coisa que é

habitual. Resignamo-nos a isto. E aquilo que eu peço e que lhe pergunto, Senhor Presidente

da Câmara, amanhã é dia um março, é o Dia Internacional da Proteção Civil, em termos de

medidas para começar a alterar o paradigma cultural, o que é que pensa este Município

fazer  para  as  comemorações  do  Dia  da  Proteção  Civil?  Eventualmente,  uma  ação  de

sensibilização a limpar matas? Vamos às escolas? Vamos plantar árvores? Vamos fazer

algum  simulacro?  Vamos  fazer  alguma  ação  de  sensibilização  nalguma  instituição  ou

empresa? Vem cá alguém do governo? Vamos promover algum colóquio? Vamos agradecer

formalmente o desempenho tido pelos vários agentes da Proteção Civil no decorrer do ano,

grande parte deles assentes no voluntariado? Ou vamos, pura e simplesmente, fazer aquilo

que o Senhor fez nos últimos doze anos e que está aos olhos de cada um poder avaliar o

seu desempenho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------  Ainda  com  os  agentes  da  Proteção  Civil,  falando  agora  aqui  um  bocadinho  da

segurança,  ouvi  algumas  queixas  ultimamente  por  parte  de  alguns  pais  em  relação  à

segurança na periferia das escolas e falo em específico da Escola Fernando Caldeira. Há

inclusive uma ou duas queixas já apresentadas na Guarda Nacional Republicana de pelo

menos uma ou dois homens que acabam por perseguir as meninas quando saem da escola.

Tem  sido  uma  situação  recorrente,  a  própria  Associação  de  Pais  penso  que  já  tem

conhecimento e, como disse, já foi informada a GNR. Gostaria de saber se o Executivo tem

conhecimento desta situação e que medidas pensa fazer também em relação a isto. Ainda

na mesma escola, tive conhecimento que a partir das dezassete da tarde não tem porteiro.

Portanto, há um livre acesso de intrusos e do público não familiarizado com a escola, o que

também cria alguns constrangimentos. -----------------------------------------------------------------------

------ E, como estamos a falar de escola e se até aqui falei de incêndios, agora vamos falar

um bocadinho da água. Portanto, nós não prevenimos, vamos ter mais incêndios, vamos

gastar mais água. Aqui também para mudar o paradigma, nós sabemos que o nosso distrito

é um dos distritos que está assolado por, neste momento, por uma seca, não é extrema,

mas por uma seca relevante. Aquilo que lhe pergunto, Senhor Presidente Câmara, é o que é
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que está a ser feito junto das escolas, junto das nossas crianças para que se comece a

mudar também este próprio paradigma da utilização da nossa água, para que haja mais

cuidados em relação a esta matéria.” -------------------------------------------------------------------------

------  Jorge Henrique Fernandes Almeida – Presidente da Câmara; ------------------------------

------ “Tivemos aqui, naturalmente, colocado de uma forma bastante enfática esta questão e

ia começando por falar, efetivamente, com a questão apontada pela Salomé Castanheira, e

dizer-lhe que,  naturalmente, que nós temos conhecimento de algumas lacunas graves e

algumas situações menos boas que acontecem no Bairro Social do Vale Domingos, assim

designado.  Mas também lhe  queria  dizer  que nem tudo aquilo  que disse é  exatamente

assim, nem tudo o que nós não fizemos é verdade. Já temos vindo a fazer um conjunto

coisas, mas desde já queria-lhe começar por uma coisa que é fantástica e que tem vindo a

acontecer  em  Vale  Domingos  aos  olhos  de  toda  a  gente  e  aí,  louvo  a  iniciativa,

naturalmente, dos proponentes de Vale Domingos e também toda a conciliação de esforços

que foi possível fazer entre essas entidades, Associações de Vale Domingos e também da

Junta Freguesia e da própria Câmara, que iniciaram efetivamente um projeto fantástico que

tem vindo a englobar e que é claramente modular e, portanto, os parabéns a quem teve

iniciativa. E é preciso termos todos muita atenção porque, efetivamente, em Vale Domingos

têm vindo a acontecer coisas fantásticas e já agora digno, absolutamente digno de registo é

o facto de os nossos jovens de Vale Domingos terem ganho dois dos primeiros três prémios

e, curiosamente, o primeiro também foi do Município de Águeda do Orçamento Participativo

Jovem com projetos  para  Vale  Domingos.  Isto  é  indiscutivelmente  integração  e  é  uma

integração e uma capacidade de ganharem estes prémios por uma razão muito simples e

acho que está à vista de todos e que foi absolutamente reconhecido, inclusivamente, pelo

Ministro da Educação no momento da entrega desses prémios do Orçamento Participativo.

É  a  escola  que  tiveram  efetivamente  no  município  de  Águeda  que  promove

indiscutivelmente este tipo de integração e participação das populações, mas voltando ao

Bairro Social de Vale Domingos, porque era disso que estávamos a falar. -------------------------

------ Efetivamente, cinco casas do Bairro Social de Vale Domingos, feito em dois mil e três e

entregue às populações, naturalmente, necessitadas, foram completamente vandalizadas.

E, quando estamos a falar completamente vandalizadas, foi rebentaram portas, arrancaram

torneiras, tudo o que era equipamentos, móveis, fios elétricos e não houve um único vizinho

que  tivesse  testemunhado.  É  absolutamente  fantástico,  mas  como  vocês  conhecem  a

tipologia das casas do Vale Domingos, as casas são encostadas umas as outras. Cinco

casas foram completamente postas neste estado. Cara amiga Salomé Castanheira, há mais,

mas  muito  mais  de  dois  anos  que  efetivamente  foi  tapada  a  tal  vergonha  porque  era
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efetivamente uma grandessíssima vergonha. Já recuperamos duas casas, as portas foram

emparedadas há muito mais do que dois anos, não foi recentemente. Posso-lhe garantir que

recentemente ninguém lá foi  tapar coisa alguma, porque está tapado. Depois,  posso-lhe

dizer  o  seguinte:  pelo  menos  duas  casas  já  foram  entregues  a  famílias,  essas  casas

recuperadas entregues a famílias, neste momento estamos a promover duas situações, a

transformação da casa dessa senhora que efetivamente precisa de uma casa adaptada e,

portanto, estamos a transformá-la para que fique adaptada e estamos também a recuperar

uma outra casa para a entregar a uma outra família que está naturalmente identificada pelos

nossos Serviços de Ação Social. Não fazemos tudo de uma vez, porque aprendemos com a

experiência que, se fizermos tudo de uma vez,  naturalmente,  que quando deixarmos as

casas,  um  momento  que  seja  sem  ninguém  a  ocupá-las,  não  encontraremos  lá

absolutamente nada do que lá pusemos. Estamos a falar de que foram retiradas alumínios

das  portas,  janelas,  tudo completamente,  estores,  foram torneiras,  autoclismos,  sanitas,

móveis de cozinha, tudo, inclusivamente as lâmpadas e os fios das lâmpadas, os quadros

desmontados e não houve, volto a dizer, lamentável, absolutamente lamentável, não houve

uma única  pessoa,  um único  residente  naquele  bairro,  que  vivem encostados  uns  aos

outros, que tivesse testemunhado e alertado quem quer que fosse para o que estava a

acontecer. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Mas, de qualquer forma, essa é nossa preocupação, mas, portanto, também tem que

perceber que temos que viver com este tipo de situações. Queria-lhe dizer também que

efetivamente  este  Executivo  de  que  temos  vindo  a  fazer  parte  durante,  e  que  agora

naturalmente, porque é indiscutível que nós fizemos parte dos Executivos anteriores, queria-

lhe dizer que iniciamos, e bem, um programa de apoio ao arrendamento. E esse apoio ao

arrendamento tem vindo, neste momento, já é um esforço financeiro notável que a Câmara

está fazer e que é, na nossa ótica, e deixo isto porque é na nossa ótica, e estamos convictos

que estamos certos, é muito mais integrador do que criarmos o gueto autêntico num bairro

social. Estamos naturalmente a promover inclusivamente a reedificação, a recuperação do

edificado  com  este  tipo  de  incentivo  ao  arrendamento,  porque  nomeadamente  os

proprietários  com  a  garantia  de  que  a  Câmara  paga  pelo  menos  uma  parte  colocam

algumas casas no mercado de arrendamento que, de outra forma, nunca lá iria chegar e

muito  menos  servir  algum  tipo  de  famílias.  Portanto,  a  nossa  avaliação  é

extraordinariamente  positiva,  naturalmente  que  há  uma  coisa  que  eu  lhe  posso  dizer,

naturalmente que vamos estar sempre atentos a todas as possibilidades que nos trazem e a

novas visões sobre os assuntos. Naturalmente que, mesmo que sejam dissonantes, vamos
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tê-las em atenção, mas acredite que também não nos distrairemos para aquelas opiniões

que são consonantes com as nossas. ------------------------------------------------------------------------

------ Relativamente às questões do Jorge Melo, permita-me que o trate assim, queria-lhe

dizer que, efetivamente, nós temos por hábito trabalhar todos os dias e não apenas em dias

comemorativos. Hoje, os nossos Serviços da Proteção Civil estiveram, pelo menos, num dia

de vendaval, com muita chuva, estiveram pelo menos numa rua, numa estrada municipal a

derramar umas árvores que apresentavam algum perigo e que, efetivamente, tivemos que

nos substituir aos proprietários. Com meios que o proprietário naturalmente que não tinha

facilidade, o nosso Serviço de Proteção Civil, ainda hoje mesmo, esteve efetivamente no

terreno a promover isso que é, no fundo, a Proteção Civil do Concelho duma forma e a

trabalhar  de  forma  atenta  e  planeada.  Também  lhe  queria  dizer  que,  relativamente  à

questão da divulgação e das boas práticas e do uso da água, o uso adequado da água, eu

queria-lhe chamar a atenção para o Programa Eco Escolas de que o Município de Águeda,

desde há uma série de anos, é absolutamente modelar. Se se inteirar acerca de qual é o

objetivo e quais são as práticas efetivamente deste programa Eco Escolas, vai ver que os

nossos alunos das escolas estão muito bem elucidados e muito bem sensibilizados para

estas  matérias.  Aliás,  reitero  aqui  a  minha  confiança  neste  futuro  que  vem com estas

crianças  que  efetivamente  têm  uma  sensibilidade  ambiental  bastante

acentuada.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Findo o primeiro momento de Intervenção do Público a pedido do Senhor Presidente

da Mesa, o Senhor Presidente da Junta de Macinhata, Pedro Marques, fez a intervenção,

relativa à reunião do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Vouga, que a seguir se

transcreve na íntegra: ---------------------------------------------------------------------------------------------

------ Pedro Joaquim Faria de Oliveira Marques – PJF de Macinhata do Vouga: -------------

------ “Estive efetivamente presente na primeira reunião do Conselho da Comunidade que se

realizou a vinte e oito de fevereiro de dois mil e dezoito.  Estive presente em representação

da  Assembleia  Municipal  conjuntamente  com  o  Senhor  Presidente  da  Câmara,  em

representação creio que da CIRA. A reunião foi presidida pelo Senhor Presidente da ACES,

Doutor Pedro Almeida. Esteve também presente a Senhora Presidente da ARS do Centro,

Rosa Reis Marques e o Senhor Presidente da Câmara de Aveiro, Ribau Esteves,  creio que

em representação também da CIRA. Eu não vos vou maçar com grandes considerações

técnicas que já o adiantado da hora, já a isso obrigado. Vou dizer-vos que esta reunião

serviu, fundamentalmente, esta primeira reunião para apresentação dos conselheiros e para

apresentação  de  alguns  dados  estatísticos  que  eu  fiz  questão  aqui  de,  em  relação  a

Águeda,  que é aquilo  que mais nos interessa,  que eu quero partilhar  convosco.  Sendo
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assim, começo por dizer e é muito rápido e o que eu que tenho a dizer também é muito

rápido. Começo por dizer que o ACES do Baixo Vouga conta com trezentos e oitenta mil,

trezentos  e  setenta  e  seis  utentes,  Águeda  tem  uma  parcela  de  quarenta  e  sete  mil,

duzentos  e  sessenta  utentes.  Dizer-vos  também que em relação ao ano de dois  mil  e

dezassete houve um acréscimo de utentes dos nossos Centros de Saúde, do Centro de

Saúde  de  Águeda,  no  número  de  quinhentos  e  dezasseis,  quer  dizer,  houve  mais

quinhentos e dezasseis utentes do que aqueles que havia em dois mil e dezasseis, e isso

reflete, provavelmente, também o facto de ter havido procura para residir aqui também na

nossa cidade, o que é manifestamente um bom dado também. Posso dizer-vos que em

Aveiro houve um acréscimo de novecentos e dez, em Ovar, seiscentos e sessenta e sete e,

depois, surgimos nós com quinhentos dezasseis. No acréscimo, isto correspondeu a zero

vírgula sessenta e cinco por cento do total de utentes que já existia em Águeda. Também

acho  que  é  um  dado  interessante,  que  também  devo  partilhar  convosco  é  a  taxa  de

cobertura do médico de família. Em Águeda há uma taxa de cobertura de médico de família

de noventa e sete vírgula sessenta e sete por cento, o que não é mau, não é bom, o ideal

seria os cem porcento, mas creio que também noventa e sete ponto sessenta e sete por

cento. Em utentes sem médico de família, que é um problema, é um problema para todos,

para o País, é um problema também para nosso concelho, nós temos neste momento em

Águeda cerca de mil e setenta e cinco utentes que não têm médico de família. Houve um

acréscimo de mais duzentos e dezassete utentes que ficaram sem médico de família em

relação ao ano de dois mil  e dezasseis. Também um dado que eu gostaria de partilhar

convosco será também os utentes sem médico de família por freguesias, e nós temos aqui

em Aguada de Cima, que é a situação pior que temos no Concelho de Águeda, onde há à

volta  do  setecentos  e setenta  e  três  doentes  sem médico  de família,  logo seguida por

Valongo, com cento e trinta e três utentes, que neste momento não têm médico de família.

Portanto,  isto são os  dados que eu reuni  e  que acho que são importantes de partilhar

também convosco. Só mais dois dados que é o Índice de Performance das Unidades de

Saúde Familiar, onde a  Unidade de Saúde Familiar Águeda +Saúde, que é uma unidade

tipo A, tem um valor IDG de quarenta e sete vírgula oitenta e aparece em décimo sexto lugar

na performance das  Unidades de Saúde Familiar  do  Baixo  Vouga.  No  entanto,  se  nós

falarmos  da  Unidade  de  Cuidados  de  Saúde  Personalizados,  temos  aqui  muito  bem

colocadas as nossas unidades, Águeda 1, Valongo mais Macinhata aparecem em segundo

lugar  com quarenta e oito ponto sessenta,  Águeda 5,  que é Aguada, Barrô e Borralha,

aparece em terceiro lugar com quarenta e sete, trinta e a Águeda 3, Recardães, Travassô,

Fermentelos e Mourisca aparece com quarenta ponto quarenta por cento. Não vos querendo
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maçar mais com dados estatísticos, acho que transmiti, se calhar de uma forma aproximada

a realidade estatística e a realidade estatística do que se passa no nosso Concelho em

termos de cuidados de saúde, em termos de performance das nossas Unidades de Saúde e,

portanto, presumo que, não vos queria maçar mais presumo que é isto que eu vos queria

trazer.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

------ Paulo Jorge Reis Tavares – PUF de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga; ----------------

------ “Trazia só aqui três assuntos para colocar ao Senhor Presidente. Em primeiro lugar,

portanto, tornar a alertar e a pedir a sua ajuda para a situação que se vive com as estradas

ali na Trofa por causa do saneamento. É evidente que todos temos consciência que, numa

altura de chuva, os problemas agravam-se muitíssimo, mas de facto não tem sido, na minha

opinião e, por parte da empresa construtora e da AdRA, que é dona da obra, de facto, não

tem havido o cuidado devido, principalmente na reposição do betume nas estradas que não

têm alcatrão e naquelas que têm, portanto, aquilo foi feito, contra aquilo que era a minha

opinião, acho que foi feito rápido demais. Portanto, a estrada abateu, ainda hoje foi um dia

de sobressalto lá e, de facto, está uma situação muito perigosa. Queria só pedir aqui ao

Senhor Presidente, dentro da sua possibilidade, se também fazia um bocadinho de pressão

para que as coisas se resolvessem. Mas, pronto, faço aquilo que posso e peço ao Senhor

Presidente da Câmara também para fazer o mesmo. ----------------------------------------------------

------  Em  segundo  lugar,  manifestar  a  minha  satisfação  pelo  começo  das  obras  de

saneamento em Segadães, portanto, era um objetivo e era uma necessidade premente, se

calhar  na  nossa  freguesia  era  o  local  onde  mais  era  necessário.  Portanto,  fiquei

extremamente satisfeito.  Sei  que o Senhor  Presidente também contribuiu  para que isso

acontecesse e queria também pedir para não se esquecer, e sei que não está esquecido,

mas para que não esqueça mesmo da Rua das Candeeiras e da Rua Carlos Barbeiro, que

ficaram ali fora do saneamento da Trofa e que também, havendo obras, também penso que

é importante que sejam efetuadas. ----------------------------------------------------------------------------

------ Por fim, deixar uma sugestão,  eu voltarei em próximas Assembleias ao assunto, e

penso que é uma necessidade não só da nossa freguesia, mas também do concelho, que

tem a ver com as centrais de resíduos. Eu estive algumas semanas em Espinho, estive a

visitar uma, por motivos profissionais estava na zona e falei com o senhor da Câmara. De

facto, nós somos um Município que se tem distinguido nas questões da sustentabilidade e

da eficiência energética,  etc.,  na minha opinião,  penso que poderíamos fazer um pouco

mais, é esse o apelo que eu deixo ao Senhor Presidente. Na questão dos resíduos, nós
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temos problemas na nossa freguesia, nas outras não sei, mas presumo que sejam iguais.

Há, de facto, nas pessoas mais novas essa consciência ambiental, mas nós também temos,

como tudo na vida, de lhes dar as ferramentas para isso ser levado em prática. Eu falo dos

resíduos das próprias valetas, não é das Juntas, que é um martírio, dos resíduos das ervas,

de metais, eletrodomésticos, etc. Há ideias, com certeza nós poderemos fazer igual ou até

melhor, ideias muito surpreendentes até nalguns aspetos de alguns municípios. Portanto, é

um desafio  que  eu deixo,  sei  que não é  uma coisa  fácil  de  fazer,  mas acho que nós

devemos caminhar para isso e, portanto, eu voltarei, como disse, mais tarde, um dia, noutra

Assembleia a esse assunto, porque também sinto que como Presidente de Junta e como

cidadão  também  devo  também  munir-me  de  mais  elementos  e  dar  também  alguns

elementos que sirvam, pelo menos, para começo de conversa.” --------------------------------------

------ Marlene Domingues Gaio – PSD: ---------------------------------------------------------------------

------ “Antes da minha intervenção propriamente dita, eu trago um pedido e uma nota. Um

pedido,  Senhor  Presidente,  tem  havido,  e  eu  até  concordo  em  certa  medida,  alguma

contenção e alguma redução nos postes de eletricidade por essas aldeias fora, por essas

freguesias do concelho e o Largo Doutor António Breda em Barrô não é exceção. Mas a

verdade é que o centro da freguesia está às escuras. Como disse, não posso deixar de

concordar com alguns destes cortes, também reconheço que em alguns sítios é, de facto,

um exagero, mas eu penso que nos centros das freguesias a iluminação não deve ser tão

escassa que as pessoas quase não vejam um palmo à frente do seu nariz. -----------------------

------  Relativamente  à  nota,  esta  é  mais  dirigida  ao  Senhor  Presidente  da  Assembleia,

chamaram-me a atenção para o facto de o edital desta Assembleia ter ficado disponível no

site da Câmara Municipal apenas no dia de ontem e, a assim ser, julgo, Senhor Presidente,

que era importante que as pessoas, que o público geral pudesse consultar e pudesse ter

acesso a esse edital atempadamente. Portanto, não sei se verifica, mas a verdade é que, e

eu confio na informação, a verdade é que foi isso que me disseram. --------------------------------

------ Relativamente ao assunto que aqui me traz hoje, já me trouxe na Assembleia de oito

setembro de dois mil e dezassete, foi abordado também na última Assembleia ordinária a

propósito de uma carta endereçada pelo meu conterrâneo Vítor Cardoso, que até está aqui

presente no público, a propósito do rio Cértima e afinal também da própria Pateira. Nós não

vamos desistir deste assunto, Senhor Presidente, nem que para isso eu tenha que vir aqui

todas as Assembleia em cada período da ordem do dia questionar acerca desta situação.

Na Assembleia de setembro em que eu aqui intervim, o Dr. Gil Nadais, então Presidente do

Executivo, do qual o Senhor Presidente também fazia parte, reconheceu a urgência deste

assunto, identificou até parte do problema como sendo ipsis verbis dos municípios que estão
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a montante. Portanto, isto é textualmente o que ele disse, tem as ETARs a descarregar para

o Cértima e essas ETARs são mais antigas, não aderiram à  CIMRIA na altura, são mais

antigas e não têm o tratamento terciário. Disse ainda, na altura, que iriam exercer pressão

junto  das  autarquias  e  junto  do  Ministério.  Na  última  Assembleia  Ordinária,  o  Senhor

Presidente  da  Câmara,  em  resposta  às  preocupações  do  nosso  munícipe  e  do  meu

conterrâneo Vítor Cardoso, disse e passo a citar, “é um problema de difícil resolução,” mas

por ser um problema de difícil resolução não significa que deixemos de o resolver e que

protelemos essa resolução.  Se tem que se tratar, então, temos mesmo que pôr mãos à

obra. Também em Reunião do Executivo, em janeiro, já foi abordada esta problemática em

que inclusive o Vereador Paulo Seara se associou à vereadora do PSD, Dr.ª Luísa Carvalho,

e  pugnaram  pela  rápida  resolução  desta  situação,  sugerindo  até  que  fosse  tida  uma

abordagem clara  com os  munícipes  de Anadia,  Mealhada  e  Oliveira  do  Bairro,  que se

fizesse chegar uma missiva ao Ministério do Ambiente em nome do Executivo Municipal

expondo a indignação dos munícipes pelo lançamento das águas das ETARs no rio Cértima.

------ Este nosso concidadão, de quem já falei, já expôs a situação também à ARH Centro,

que  identificou  os  concelhos  da  Mealhada  e  de  Anadia  como  responsáveis  por  esta

poluição, pelas descargas no rio Cértima, existindo até, neste momento, uns processos de

contraordenação.  É  vergonhoso  que  os  nossos  concelhos  vizinhos,  sem  qualquer

consideração  e  respeito  pelos  seus  pares,  provoquem  deliberadamente  esta  catástrofe

ambiental. Mas é igualmente vergonhoso que não assumamos que temos de resolver este

problema,  custe  o  que  custar.  Este  nosso  concidadão  também  já  remeteu  estes  seus

receios para o Provedor do Munícipe sem, no entanto, lograr obter alguma resposta. E se é

verdade que, neste momento, ainda fui lá no domingo, não me apercebi do manto pestilento

que falei aqui em setembro, a verdade é que eu estive lá algum tempo e, muito embora a

água  parecesse aparentemente  límpida,  a  verdade é  que  eu verifiquei,  ou melhor,  não

verifiquei a existência de um único peixe. Pior, quem conhece aquele rio, como eu, que ia

para lá em pequena, e hoje vivo paredes meias com ele, sabe que há ali uma caraterística

muito especial que é o coaxar das rãs, quase que enerva, eu não vi uma única rã e não ouvi

um único coaxar e eu estive lá bastante tempo. E nem sempre nós sabemos se a poluição é

visível,  só  com  análises  específicas  e,  creio  eu,  muito  onerosas  é  que  conseguimos

perceber se existe lá ou não poluição, mas uma coisa vos garanto, para não haver fauna no

rio,  alguma  coisa  se  passa.  E  se  o  Cértima  vos  parece  de  somenos  importância,  é

importante lembrar que o maior caudal da Pateira de Fermentelos é justamente o Cértima. E

de que vale acenarmos com bandeira da Pateira, de fazermos fotos, folheto e folhetins, se

não cuidamos de resolver toda esta degradação do seu ecossistema. Mas este não é o
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único problema, é necessário fazer-se também limpezas das margens e do leito do rio, que

não é feita, não são feitas há décadas. Era também necessário fazer um desassoreamento

do rio, uma vez que há pontos do seu leito que têm cota reduzida em relação à margem

provocando  seu  transbordo  e  consequente  de  destruição  de  caminhos  junto  às  suas

margens, nomeadamente o Trilho dos Arrozais e, portanto, em jeito de conclusão, eu deixo

eu  deixo  ao  Senhor  Presidente  as  seguintes  questões,  primeiro,  que  medidas  foram

tomadas para que se impeçam novas descargas de poluentes? Segundo, que intervenções

tenciona  fazer  no  rio  Cértima,  na  Pateira  de  Fermentelos  de  forma  a  preservar  este

importante  ecossistema?  E,  em  terceiro,  para  quando  podemos  esperar  limpeza  das

margens e eventual desassoreamento do rio? ” ------------------------------------------------------------

------ João Paulo Rodrigues de Nogueira Veiga – PSD; -----------------------------------------------

------ “A intervenção que trago aqui, pelo curto período que temos, é curta, mas o assunto é

muito importante e espero que não seja desvalorizado, só sobre o tempo que temos aqui.

Venho aqui falar, Senhor Presidente da Câmara, sobre o seu apoio público a uma das listas

candidatas aos órgãos sociais da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de

Águeda. Como sabem, os órgãos sociais dos bombeiros terão eleições em março deste ano

e concorreram a eleições, tanto quanto sei, duas listas diferentes e o Senhor Presidente

Câmara  assumiu  o  apoio  público  a  uma das  listas  em detrimento  da  outra.  Na  minha

opinião, este apoio não se coaduna com os princípios mais elementares que representante

de  um  cargo  público  deve  ter.  Os  bombeiros  são  talvez  uma  das  instituições  mais

acarinhadas por todos os cidadãos e por todos é reconhecido o seu amplo trabalho diário

em prol dos outros e por todos nós. Esta atitude e apoio declarado e público a uma lista

concorrente aos bombeiros é uma clara politização das instituições. Politização esta que,

convenhamos, já não é primeira vez que acontece. Todavia, nunca pensei que esta tentativa

de  instrumentalizar  chegasse  às  instituições,  chegasse  aos  Bombeiros  Voluntários  de

Águeda que mereciam muito mais respeito por parte Vossa Excelência.  Esta atitude de

apoio público a uma das candidaturas é uma atitude irresponsável por muitas razões, mas

realço duas. Primeiro é irresponsável porque, como todas as tentativas de politização de

uma instituição, leva a uma própria desmoralização da mesma e à própria desmoralização

do Estado e do cargo que ocupa. A utilização de um cargo público eleito  por todos os

cidadãos para tentar influenciar umas eleições é sinónimo de falta de respeito pelo cargo

que ocupa, pela instituição em causa e por todos aqueles que votaram em si. -------------------

------ Por vezes, parece estar-se nas tintas, e perdoe-me a expressão, para aquilo que pode

potenciar e quais as  consequências que aquilo que faz pode causar. É por isso uma atitude

reprovável e muito no sentido político. Em segundo lugar, é uma atitude muito irresponsável
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para com a própria instituição. O Presidente da Câmara  interferiu ou tentou interferir na

atividade dos bombeiros com esta atitude e eu pergunto, se vencer a lista contrária àquela

que o senhor declarou seu apoio, como serão as relações entre Câmara e os bombeiros?

Haverá alguma alteração do estado atual das relações? Teremos como já vimos noutro tipo

de instituições algum eventual castigo na quebra de relações entre as instituições? Eu sei

que não e acredito que não, porque os bombeiros são muito mais importantes que este tipo

de  apoios,  mas  estas  situações  causam  também  atritos  em  termos  pessoais  entre  os

envolvidos e esta sua atitude é, e assim termino, Senhor Presidente, o momento menos

positivo na sua curta duração enquanto Presidente de Câmara. Este é um dos mais claros

exemplos da falta de compromisso com um cargo público e espero que o senhor reflita e em

nome do bom senso, retire o apoio que deu a esta candidatura o mais rápido possível ou em

nome  e  por  causa  do  cargo  que  ocupa  conceda  publicamente  o  apoio  às  listas

concorrentes.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------  “Águeda  não  deve  ser  ingrata,  nem ignorante.  Nos  últimos  anos,  Águeda  perdeu

alguns homens públicos e notáveis que importa não esquecer e lembrar com memórias

efetivas e de gratidão. Incluo neste grupo, Manuel Antunes de Almeida, Edmundo Cardoso

Fonseca, Valdemar Cardoso Alves, Horácio Alves Marçal e Joaquim Silva Pinto. Destes,

três  foram  Presidentes  desta  Assembleia  Municipal  ou  foram  Presidentes  da  Câmara

Municipal.  Todos eles deram importantes contributos pessoais,  profissionais e cívicos ao

nosso município. Lembro, por exemplo,  a proposta pioneira de Edmundo Fonseca numa

sessão desta Assembleia Municipal no início da década de noventa, sugerindo a instalação

do ensino superior  em Águeda.  Poucos anos depois,  viria  ser  o principal  agente dessa

instalação e diretor da ESTGA na sua primeira década de afirmação e expansão. --------------

------ Sendo figuras públicas de mérito consensual, dispenso-me enumerar as suas obras e

empenhamentos. E nesta intervenção, pretendo apenas recordar que é tempo de Águeda

ser  grata  e  de  não ignorar  a  memória  destes  seus  ilustres  cidadãos.  Lembro  que,  em

outubro de dois mil e dez, esta Assembleia recomendou que fosse atribuída o nome de rua

ao  Dr.  Manuel  Antunes  de  Almeida,  algo  que ainda  não  se  concretizou.  Assim,  venho

recomendar, primeiro, que a Câmara Municipal de Águeda delibere a concretização desta

memória  de  gratidão  a  cada  um  destes  ilustres  aguedenses  já  falecidos  através  das

próximas  atribuições  toponímicas  na  cidade  de  Águeda;   segundo,  que  Excelentíssimo

Presidente da Assembleia Municipal de Águeda inclua na próxima sessão extraordinária da

Assembleia Municipal de vinte e cinco de abril uma invocação memorial aos Presidentes

antes desta Assembleia Municipal recentemente falecidos. Considerando que esta matéria
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deverá merecer o acordo transversal a todos os grupos municipais, venho ainda propor que

esta recomendação seja submetido ao voto desta Assembleia Municipal através da figura

regimental de moção. .” -------------------------

------ Após a sugestão de alguns grupos municipais a moção foi alterada de acordo com a

intervenção que se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Claro, naturalmente tive algum enfoque nos Presidentes da Assembleia Municipal em

que alguns foram simultaneamente também Presidentes da Câmara Municipal, mas e um

pouco  focado  também recordo  que  só  no  ano  de  dois  mil  e  dezassete  ou  dois  mil  e

dezasseis,  dois  mil  e  dezassete  levou-nos  Valdemar  Cardoso  Alves,  Horácio  Marçal  e

Joaquim Silva Pinto, mas efetivamente dentro do espírito e das circunstâncias, eu incluirei

neste  grupo,  e  obrigado  pela  sugestão,  o  Eng  David  Valente  de  Almeida  e  José Júlio

Ribeiro. Obrigado pela sugestão.” ------------------------------------------------------------------------------

------  Relativamente  à  discussão  da  moção  apresentada,  foram  feitas  as  seguintes

intervenções: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Absolutamente de acordo com esta proposta, mas estendia mais e ia abordar uma

situação que tem a ver com a proposta em si, que é efetivamente a comemoração do Dia do

Município. Já falamos isso em Assembleia Municipais anteriores, eu entendo que Águeda

tem que começar a valorizar as suas pessoas, as suas gentes, as suas empresas, tem que

valorizar aquilo que faz de bem. Todos os anos fazemos, comemoramos o vinte e cinco

abril, mas do meu ponto de vista devíamos ter o Dia do Município e comemorar o dia do

Município condignamente. Se é no vinte e cinco de abril, se é no feriado do São Geraldo, se

é no dia de elevação de Águeda a cidade, não sei, essa é uma discussão que Águeda terá

que a ter, mas é importante que de uma vez por todas todos os anos se comemora o Dia do

Município e todos os anos sejam aqui  distinguidas as personalidades,  as empresas,  as

pessoas que mais se distinguiram nosso concelho. Eu penso que este é um desafio que

lanço ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal, que tem essa capacidade de lançar

esta discussão pública, para ver se avançamos com alguma coisa deste tipo.” -------------------

------  Não  se  tendo  verificado  mais  intervenções,  a  Moção foi  colocada  a  votação  e

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

------ Gil Manuel da Costa Abrantes – PSD: ---------------------------------------------------------------

------ “Na realidade, o que me traz aqui hoje é algumas coisas que se vão passando que

parecem pouco  importantes,  mas  eu  como também  é  um pouco  da  minha  área,  sinto

necessidade de poder falar  dela.  E,  então,  iria  falar  um bocadinho sobre a regeneração

Ata da 1ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 28/fevereiro/2018



19

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

urbana, Senhor Presidente, no âmbito das obras do município. Nós vamos passando aqui

por esta última regeneração que foi feita, que vai desde a Avenida Eugénio Ribeiro até à

baixa  da  cidade  e  vamos  encontrando  uma  obra  com  algum  desgaste,  uma  obra

recentemente nova, uma obra que nos custou muito dinheiro, todos nós sabemos, uma obra

que na  minha perspetiva,  e  tive  o  cuidado  de falar  com o anterior  Presidente  Câmara

pessoalmente, com respeito por toda a gente passou, muito mal acompanhada, na minha

opinião, uma obra que não tem a perfeição que deveria ter tido do ponto de vista da sua

materialização,  poderá  ser  um problema de projeto  obviamente,  mas também pela  sua

execução e, na verdade, preocupa-me quando nós começamos a ver zonas completamente

degradadas,  porque  efetivamente  foram  mal  calculadas  as  inserções  nas  curvaturas

relativamente às rotundas que foram forçadas, rotundas muito contidas e que, efetivamente,

com a dimensão dos automóveis que lá passam vão degradando tudo aquilo que está à

volta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Não me parece bem, mesmo o mobiliário urbano que vai levando uns toques através

dos carros,  parece-me que estamos a começar a ficar com uma cidade abandonada e,

sinceramente, nós que visitámos o País e encontramos cidades como a nossa, simpáticas,

não me parece muito bem que esta situação se mantenha desta forma. Portanto, eu penso

que deveríamos ter alguma atenção na futura regeneração, em futuros projetos, sei que o

Senhor Presidente da Câmara é, efetivamente, um homem da área da saúde, conheço-o

muito bem, mas também sei que tem alguma experiência empírica,  porque esteve doze

anos com o Pelouro das Obras Municipais e, certamente, que isso que o levou a ter uma

cultura empírica que veio, efetivamente, dar-lhe algum conhecimento e certamente saberá

aquilo a que eu me estou a referir em concreto. -----------------------------------------------------------

------ Na verdade, gostaria também de falar num pormenor que me parece extremamente

importante. Eu fiz uma viagem há poucos dias, a um país que considero evoluído que é o

Japão e fiquei impressionadíssimo porque os cegos e os amblíopes lá são tratados como

gente normal, porque efetivamente não há sítio nem arruamento nenhum onde haja uma

sinalética para que eles possam conduzir-se por si próprios e efetivamente conseguirem ir

aos seus destinos fazendo a sua própria vida. Não vi na nossa regeneração urbana ainda

nenhuma atenção particular  a  este  aspeto.  Fui  Presidente  da Associação Comercial  de

Águeda, na altura, era um obstáculo aquilo que os comerciantes punham depois das tuas

portas exposto para vender, e efetivamente já na altura se discutia isso, porque eles ao

passarem iriam contra aquelas mercadorias, e o mobiliário urbano que se foi instalando ao

longo dos anos não veio resolver  esta questão que,  para mim, parece,  assim como as

Ata da 1ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 28/fevereiro/2018



20

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

acessibilidades, mas aí sim tem havido já alguma atenção,  me parece uma situação muito

complexa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Contudo, e porque estamos agora um bocadinho em moda, quando se fala naquela

frase com aquele inglesismo natural leds, desculpem, less and more, o que quer dizer que é

menos é mais, nós certamente, há cinquenta anos o Mies van der Rohe também já dizia que

menos era mais e, portanto, há cinquenta anos isto era difícil de perceber, mas se calhar

hoje  pode-se  fazer  menos  fazendo  muito  mais,  na  minha  perspetiva,  há  evoluções

tecnológicas, há evoluções nos materiais, há evoluções nos sistemas construtivos, há de

facto uma tecnologia aberta que pode proporcionar situações muito mais interessantes, se

calhar muito mais económicas, muito mais baratas e que vai resolver o nosso problema. -----

------ Outro problema, Senhor Presidente, que me preocupa e este sim tive o cuidado de o

acompanhar com algum cuidado é um problema que está a norte da entrada da cidade,

numa das vias que faz entrada da cidade a norte que, salvo erro, é a Avenida ou a Rua

Joaquim Valente de Almeida e falo mais concretamente em frente e junto à Escola Adolfo

Portela.  Efetivamente temos ali  um conjunto de equipamentos,  nomeadamente a Escola

Fernando Caldeira mais abaixo, o quartel da GNR e um conjunto de comércio,  estamos ali

perante uma situação que é uma pequena barafunda. Para quem não sabe, a Escola Adolfo

Portela tem mil discentes, tem cento e oito docentes e tem quarenta trabalhadores, estamos

a falar  de um universo de mil,  cento e quarenta pessoas. Portanto,  estamos a falar  em

momentos de ponta que são efetivamente momentos muito fortes e que na realidade com os

autocarros a deixar as crianças e as pessoas que neles são transportados, temos ali um

problema muito  sério  para  resolver.  Percebemos  que  houve  uma negociação,  o  último

Executivo tratou de uma situação de um muro e da localização de um passeio a poente

dessa estrada, creio que também deve ter sido uma situação bastante difícil de negociar,

dado  os  intervenientes,  mas  sinceramente  penso  que,  naquilo  que  é  do  património  do

estado,  que  é  do  património  da  Câmara,  na  área  da  escola  algo  poderá  ser  feito  e,

efetivamente, criar ali  umas vaias de estacionamento que permita em que os autocarros

parem em segurança, que as crianças saiam e entrem em segurança, que os professores

possam  efetivamente,  aqueles  carros  que  estão  estacionados  à  frente,  poderão  ser

estacionados noutro lado,  porque o espaço aproveitado certamente vai  haver condições

para reabilitar aquele espaço de uma forma diferente. ---------------------------------------------------

------ Nem sei  como não têm acontecido acidentes porque efetivamente as pessoas vão

tendo algum cuidado, mas posso-vos dizer que por vezes minutos espera são na ordem dos

cinco a dez minutos, o que eu considero bastante na medida em que as pessoas querem ir

para suas empregos e vão certamente com toda a pressa. Portanto, eu penso que, Senhor
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Presidente,  devem ser  encontradas soluções  alternativas  e quero dizer-lhe também que

deve haver cuidado, muito cuidado naquilo que fazemos. Eu reconheço que, e tenho este

conceito de princípio, não há nenhum projeto perfeito. Para mim, um projeto é uma obra

inacabada,  porque ele pode sempre crescer  e evoluir  e  as coisas  têm que ser  feitas e

pensadas e dá-me a ideia que ao longo destes anos todos, sem nenhuma crítica pessoal,

nós em Águeda temos feito muita coisa sem pensar e hoje estamos a pagar a fatura pelo

preço que reconhecemos. Estas são, de facto, as minhas preocupações, as preocupações

da minha área, há efetivamente outras. Eu tenho o cuidado de ir  falando com o Senhor

Presidente, como lhe disse na minha primeira intervenção, estava aqui para ajudar, estou

aqui para trabalhar, estou aqui para colaborar, estamos aqui efetivamente para fazer todos a

política necessária, mas a nossa cidade merece mais do que aquilo que nós temos dado e

então eu iria exatamente acabar como comecei, less is more porque efetivamente fazendo

pouco, gastamos menos, fazemos muito mais e, certamente, com muito mais qualidade. ” ---

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

------  “Trago aqui  algumas questões  muito  concretas  às quais  gostaria  que nos  fossem

prestados  esclarecimentos.  A  primeira  tem  a  ver  com  os  postos  de  carregamento  de

bicicletas  elétricas,  que  foram instalados  na  cidade  há já  algum tempo  e  que,  embora

aparentemente estejam prontos a funcionar, pois pelo menos a iluminação de sinalização é

bem  visível,  nunca  vi  ainda  nenhuma  bicicleta  em  carregamento  ou  em  circulação.

Referente a este assunto, pretendo resposta às seguintes questões: Qual o prazo limite

previsto para a entrada em funcionamento? A Câmara já tem as bicicletas em seu poder

para as colocar ao serviço dos utilizadores? Já foi efetuado o pagamento total ou parcial ao

fornecedor? O que falta efetivamente para que este serviço entre em funcionamento? --------

------  A  segunda situação,  já  falei  várias  vezes nesta  Assembleia  e  continua sem estar

resolvida. Mais uma vez, venho lembrar a questão das instalações de apoio, instalações

sanitárias  e  bar  de  apoio  ao  Parque  da  Pateira  de  Espinhel,  ou  melhor,  da  falta  das

mesmas, que já referi várias vezes. Numa intervenção na Assembleia em vinte e um do

onze  de dois mil e catorze, perguntei o seguinte, em caso de demolição, pois na altura

ainda  estavam  as  instalações  antigas  em  funcionamento,  perguntava  eu,  em  caso  de

demolição, está garantida a sua reconstrução imediata? Foi-me respondido, na altura, que

as obras de requalificação do parque não podiam avançar sem a demolição das instalações

existentes e que a Câmara iria encontrar uma solução. Em vinte e seis do seis de dois mil e

quinze em Assembleia Municipal  realizada em Recardães, depois das obras em vias de

finalização e não havendo qualquer indício de da resolução da situação, voltei a questionar

e  foi  respondido  que  a  Câmara  estava  tentar  resolver  em  conjunto  com  a  Junta  de
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Recardães  e Espinhel.  Até  ao momento,  e depois  de vários  anos passados,  a  solução

encontrada tem sido a colocação de um contentor metálico durante os meses de verão que,

na minha opinião, é de muito duvidoso enquadramento paisagístico. Por mim, preferia o

edifício  antigo  revestido  a  paletes  de  madeira.  Senhor  Presidente,  gostaria  que  nos

informasse o que pretende fazer para fazer para resolver esta situação. ---------------------------

------ Por último, o problema de perigo eminente na Piedade que se mantém há bastante

tempo para quem se desloca no sentido Piedade-Espinhel, temos a Vala de Morangal, uma

linha de água que está mesmo encostada ao alcatrão da estrada e que se encontra há muito

sem qualquer tipo de proteção, pondo em perigo a circulação de viaturas e peões. Durante

algum tempo, esteve sinalizada por uma fita vermelha e branca que, neste momento, já está

esbranquiçada de tanto tempo ter estado lá e se encontra no chão, não sendo minimamente

perceptível qualquer tipo de sinalização. Para quando a solução deste problema?” -------------

------ Jorge Henrique Fernandes Almeida – Presidente: -----------------------------------------------

------ “Vou tentar esclarecer algumas destas questões que foram aqui colocadas. Ia começar

exatamente  pelo  Paulo  Tavares.  Realmente,  o  saneamento  são  obras  extremamente

complicadas e, sobretudo, que saturam efetivamente as pessoas, mas têm esta questão,

quando chove temos lama,  quando está sol  temos poeira e  aquilo  que eu digo  é que,

efetivamente, temos inclusivamente andado a tentar acompanhar e a incentivar para que a

empresa, pelo menos regularize os buracos. Queria chamar a atenção, porque em largas

zonas na freguesia da Trofa, o tipo de solos são externamente complicados e aliás aquilo

que se verificou na Rua das Nogueiras e noutras ruas,  nomeadamente na Cheira e em

Pedaçães, deixam claro aquilo que nós agora daqui vamos dizer, que é o seguinte, se a

compactação das valas  de saneamento,  e  porque estamos a trabalhar  a profundidades

muito grandes e a qualidade dos solos, se nós não deixarmos compactar aquilo, acontece

exatamente o que tem vindo a acontecer em algumas situações, são fechadas as valas e

colocado o betuminoso e depois continuam a criar crateras por estar permanentemente a

criar,  portanto,  esses  buracos.  Nós  compreendemos,  inclusivamente  algumas  daquelas

ruas,  a  Câmara vai  assumir  a  pavimentação integral  e  naturalmente que não podemos

correr o risco de a seguir à pavimentação termos buracos daqueles, eu não me resta mais

do que pedir alguma paciência e continuar atentos, e sei que o Senhor Presidente da Junta

tem estado, atentos a pressionar a empresa para que isto aconteça. Só uma particularidade

é que acontece na Trofa, na Freguesia da Trofa, acontece também nomeadamente à minha

porta  que  neste  momento  andam  a  fazer  saneamento  também  à  minha  porta,  está

exatamente nas mesmas condições e vai acontecer muito em breve em Óis da Ribeira, em

Travassô,  em Belazaima,  nas Póvoas,  porque como bem se lembram há uma série de
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meses aqui atrás, eu diria que a meio do ano, foram lançados concursos que agora estão a

culminar e que, portanto, muito em breve estas obras irão começar. Nós inclusivamente, a

Câmara Municipal já nomeou os técnicos que irão acompanhar essas obras porque, como

sabem, são feitas no domínio municipal e a entidade que as executa é a AdRA. Portanto,

relativamente a essa questão do saneamento, mas logo que seja possível,  naturalmente,

avançaremos para  as pavimentações.  A rua dos Candeeiros,  como já   toda a gente já

percebeu e acho que está já absolutamente esclarecido com a AdRA, é para fazer. Não é no

âmbito desta empreitada, portanto, será, é uma rua que ficou, já agora para que fique toda a

gente ciente do que é que estamos a falar, a Trofa teve dois projetos e duas empreitadas, e

curiosamente, não sei, por lapso indiscutivelmente dos técnicos que levaram as empreitadas

a concurso, há uma rua que faz exatamente a separação que ficou, eu diria, que esquecida,

nós já relembramos e, portanto, está assumido pela AdRA que naturalmente é para fazer. ---

------ Relativamente aos resíduos, essa questão dos pontos de recolha, eu agora queria aqui

chamar a atenção a uma coisa que está a acontecer e que eu saúdo veementemente, a

ERSUC mudou ou tem vindo a mudar completamente um tipo de comportamento que tem

pelo menos com o nosso município e neste início de ano digo isso com bastante regozijo,

porquê? Porque estamos neste momento já a entregar por todo o concelho um número

significativo, muito significativo mesmo de novos contentores e novos ecopontos e também

há um conjunto de processos que nós iniciamos por desafio nosso, mas que só agora vimos

a ERSUC dar efetivamente o apoio e também a parte que lhes cabe. Nós, como não sei se

é do conhecimento geral, estamos a fazer na baixa da cidade a recolha de orgânicos nos

restaurantes porta-a-porta, estamos também, neste momento, a fazer recolha de recicláveis

porta-a-porta em todo o comércio, estamos a tentar expandi-lo e, portanto, vamos criar uma

campanha de dinamização muito em breve, em que vamos expandir isto a todo o concelho,

portanto, todas as pessoas que quiserem aderir, nomeadamente o comércio, haverá recolha

porta-a-porta com fornecimento de sacos e depois com o acordo das datas em que se pode

efetivamente fazer a recolha. Portanto, eu penso que é uma melhoria significativa e que,

naturalmente, nos vai ajudar naquilo que nós queremos que era retirar o mais possível a

quantidade resíduos que enviamos para aterro.  Relativamente à questão dos pontos de

recolha, nós com esta postura da ERSUC provavelmente estamos em condições de avançar

uma questão que já é uma ideia desde há algum tempo, que é avançarmos com pontos de

recolha  das  freguesias  e  com  a  gestão  da  Juntas.  Vamos  precisar  do  apoio  e  da

colaboração das Juntas, mas precisamos claramente a montante do apoio e da colaboração

da ERSUC, que neste momento está a dizer-nos que sim, que está disponível e, portanto,

vamos avançar com toda certeza. Já agora e porque tenho conhecimento, agradeço-lhe a

Ata da 1ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 28/fevereiro/2018



24

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

boa sinalização que faz de alguns problemas nesta área, porque vou andando informado

destas coisas e agradeço-lhe porque isso é um facto. ---------------------------------------------------

------ Relativamente à questão colocada pela Dr.ª Marlene Gaio, contenção, a contenção de

luz não houve mais nada, houve efetivamente aqui há uns anos, alguns, uma redução e que

criámos, portanto, houve mesmo um corte de iluminação, os apoios, as luminárias que estão

nessas situação estão desde essa altura sinalizadas. No entretanto, já se têm vindo a religar

algumas e até a estender a ligação. O que se passa no Largo Dr. António Breda penso que

está neste momento perfeitamente diagnosticado e em vias de resolução. Nas obras que

sofreram no parque, portanto, naquele largo houve um lapso de empreitada e naturalmente

não foram previstas ligações. Nós vamos precisar de abrir, houve uma reunião há muito

pouco  tempo  no  Largo  Dr.  António  Breda  em  que  esteve  inclusivamente  presente  um

representante da Junta e que naturalmente a Junta está disponível para também colaborar

na  abertura  dessas  valas  e  rapidamente  vamos  tentar  reestabelecer  a  situação  e  criar

condições para que possa fazer a ligação. ------------------------------------------------------------------

------ Relativamente ao rio Cértima, é mesmo um problema sério. É mesmo um problema

sério  e  que  não  passe  pela  cabeça  de  alguém  que  estamos  a  deixar  isto,  porque

efetivamente eu também considero que nos tempos que correm o que acontece no Cértima

já não devia acontecer. Naturalmente que no âmbito da CIRA, temos vindo a  sensibilizar

sobretudo a Câmara de Anadia. Tenho conhecimento e, efetivamente, o Vítor Cardoso já o

referiu  e  é  verdade,  a  Agência  Portuguesa  do  Ambiente  já  instaurou  processos  de

contraordenação a diversas entidades e naturalmente que há como que uma sensibilização

e  uma  necessidade  de  agir.  A  solução  que  eu  preconizava  e  que  eu  gostava  de  ver

instaurada era os emissários da CIMRIA subirem de Barrô, que é o último que nós temos na

subida  do  Cértima  e  do  outro  lado,  de  Oliveira  do  Bairro  subirem  por  aí  acima

inclusivamente virem, porque não, e seria com muito gosto que o faríamos, dispensar a

nossa ETAR de Aguada de Cima também porque, como sabem, o facto de termos de os

emissários não terem subido o Cértima ficamos ali com aquela ETAR que juntamente com a

de Belazaima são as únicas duas ETARs que temos funcionando no nosso concelho. Não

me incomodava nada, aliás seria um grande gosto que eu teria,  que tivéssemos todo o

sistema de saneamento do nosso concelho ligado ao sistema da antiga CIMRIA, que agora

são as Águas do Litoral Centro, mas e que, portanto, encaminhados para a ETAR de Cacia

e, portanto, eu queria-lhe dizer que estou atento e faço toda a pressão que posso para que

este problema tenha um bom final e no mais curto espaço de tempo. -------------------------------

------  Relativamente  à  questão  das  margens,  as  Juntas  de  Freguesia,  nomeadamente,

Recardães  e  penso que Barrô  também,  chegaram a fazer  uma candidatura.  A Câmara
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acompanhou esse processo de candidaturas nomeadamente, haveria com certeza na altura

o pagamento do IVA que a Câmara asseguraria. Não tivemos sorte em as ver aprovadas,

apenas uma está aprovada, exatamente. Como vocês sabem, a jurisdição destas áreas é

naturalmente da Agência Portuguesa do Ambiente agora que a antiga hidráulica e depois

Direção dos Serviços de Água e depois ARH, vão mudando as siglas, mas a coisa mantém-

se e, portanto, como vocês sabem, neste momento nós temos em concurso um processo de

limpeza  e  desobstrução  do  rio  e  em termos  de  licenciamento  são  processos  morosos,

demasiado morosos para aquilo de que se trata, vamos estar atentos e, naturalmente, que

também o rio Cértima nos preocupa porque efetivamente aquela imagem que se vê das

margens não é a que nós queremos, vamos ver, mas efetivamente a última coisa foi aquelas

candidaturas das Juntas, a de Recardães está provada, a outra ainda não, era bom que

fosse, porque efetivamente melhoraria e muito. Se não for, a Câmara vai tentar assumir. -----

------ Relativamente à questão que o João Paulo Veiga colocou e obrigado por trazer este

assunto, não era se calhar aqui o sítio, mas eu estava na dúvida se deveria fazer muito

ruído  à  volta  disto  e  queria-lhe  dizer  o  seguinte,  o  Presidente  da  Câmara  não  apoia

nenhuma candidatura em especial, agora o Jorge Almeida, que foi dirigente dos bombeiros

durante quatro anos, apoia e apoia desde a primeira hora por uma razão muito simples, é

que a lista que eu apoio contactou a direção ainda em exercício para lhe dar conta, primeiro

que tudo para saber qual era a intenção, se era ou não de continuarem e depois face à

indisponibilidade para continuar do Senhor Presidente Rolim e até porque um conjunto de

membros dessa mesma direção faz parte desta também desta lista, naturalmente depois

disso é que se decidiram a avançar e, portanto, no momento em que eu lhe dei o meu apoio

era uma lista única e eu imaginava que consensual. Agora, repare numa coisa, não tem

nada  contra  qualquer  tipo  de  situação  dos  bombeiros  e,  portanto,  o  Jorge  Almeida

naturalmente que apoia esta lista e não a politiquize pelo amor de Deus, porque repare uma

coisa, é uma lista onde está o Manuel São Bento e o Gil Nadais, mas está o Pedro Gomes e

o Vasco Oliveira, está o Abílio Silva e está Júlio Balreira, não a politize, pelo amor de Deus.

Como vê, tem todos os quadrantes e sabe uma coisa a única razão é que são pessoas a

quem eu reconheço uma grande capacidade e que, se ganharem, o Jorge Almeida acha que

ficará  muito  bem entregue.  Se  não ganharem,  garanto-lhe  que todo apoio  que sempre

dispensei os bombeiros, e aliás, se estiver atento, e muito por minha mão e muito por minha

mão neste executivo,  porque a relação com os bombeiros foi  sempre,  sempre,  sempre,

sempre conduzida por mim no âmbito destes executivos de que tenho feito parte, a relação

e o apoio e sobretudo o apoio que a Câmara Municipal tem dispensado aos bombeiros

dispensa apresentações ou comparações com o que acontecia antes disso. Posso-lhe dizer
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que a Câmara Municipal, nós aqui podemos estar muito satisfeitos porque damos grande

apoio  à  nossa  associação  humanitária  dos  bombeiros  e  esse  apoio,  naturalmente,  que

nunca será questionado. O desafio é, efetivamente, fazermos sempre mais e melhor por

aquela associação e até porque, se calhar o Jorge Melo que falou aqui de Proteção Civil

sabe  que,  naturalmente,  há  muito,  mas  mesmo  muito  para  fazer.  O  desafio  é  esse,

claramente  separem  as  águas,  o  Jorge  Almeida  claramente  desde  esta  hora,  com  os

pressupostos  que  disse,  no  início,  porque  não  tenha  dúvidas  nenhumas  que  eu  fiquei

surpreendido  quando  vi  o  atual  Presidente  da  Direção  estar,  não  faz  parte,  mas  está

inclusivamente a encaminhar uma outra lista depois sobretudo depois daquilo que eu sei da

reunião que foi tida entre os elementos desta lista antes de se apresentarem e, portanto,

antes de se apresentarem, estamos a falar de pessoas em quem eu reitero extraordinária

confiança, não estive nessa reunião mas garanto-lhe que ela que aconteceu e, portanto, que

fique absolutamente claro estas questões porque não está aqui  minimamente em causa

qualquer apoio do município a quem quer que seja que vença as eleições dos bombeiros. 

------ Relativamente às questões do deputado Gil Abrantes, eu concordo genericamente com

tudo  o  que  disse,  a  regeneração  urbana  tem  zonas  de  desgaste,  nós  precisamos

efetivamente  de  ter  atenção  sobre  elas,  porque  elas  são  evidentes,  não  vale  a  pena

estarmos a dizer, há aqui zonas em alguns sítios em que o desgaste é por demais mais

evidente. Eu estou-lhe a dizer inclusivamente que nós estamos a identificar um problema

sério ali junto aos correios e provavelmente vamos propor uma alteração para, ali naquele

sítio se calhar estamos a trabalhar nesse processo e noutras zonas nomeadamente em

algumas  zonas  de  inserção  de  rotundas  que  é  evidente.  A  questão  da  Adolfo  Portela

fizemos aquela melhoria, grande melhoria com a questão do muro, vamos ter obras ali muito

perto e vamos ver exatamente do que é que vai resultar e quando eu falo muito perto, nós

vamos ter uma intervenção ali muito perto da zona do Autocarro Bar e da Inserção e da

própria inserção na estrada nacional número um, porquê? Porque é uma zona de toques por

trás, eu diria quase diários, estamos a trabalhar com as Estradas de Portugal,  IP, agora

Infraestruturas de Portugal, no sentido de criarmos ali uma solução melhor e efetivamente

há aqui uma coisa que também nos levanta e que nos traz à discussão outros assuntos. O

estacionamento e nós temos, por exemplo, falamos da Avenida e aqui em algumas zonas

em que percebemos que os números de lugares não será muito, mas lá em cima até temos

um parque agora quase que nos vai sendo dispensado e que neste momento dispensaria

grandes  confusões.  O  que  é  certo  é  que  elas  existem  e  que  as  pessoas  teimam

sistematicamente em parar  à porta.  Esta questão dos meninos e os meninos da Adolfo

Portela já não são tão meninos, já estamos a falar de meninos maiores, os pais e as mães,
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mas eu diria que têm uma vontade tremenda de os meterem bem lá dentro no interior da

sala e efetivamente há essas horas de grandes confusão e, se repararmos todos bem, os

autocarros têm lá delimitado um local de estacionamento que invariavelmente e nas barbas

da GNR está ocupado por carros estacionados. Há aqui um problema de civismo na nossa

cidade. Eu até quase a título de brincadeira tirei uma fotografia há uns dias que está patente

aqui num restaurante da nossa cidade, que no tempo em que o Cinema Piolho ainda era

Piolho,  imaginem  quantos  carros  é  que  haveria  nessa  altura  e  já  havia  problemas  de

estacionamentos  irregulares  em  segunda  fila.  Eu  achei  fantástico,  eu  diria  que  é  um

problema  sobre  o  qual  nós  temos  que  refletir  porque  efetivamente  esta  questão  do

estacionamento na nossa cidade, a banalização da sinalética que está porque as pessoas

passam por sinais de trânsito proibidos, de estacionamento proibido e pura e simplesmente

não ligam. Eu acho que nos obriga a todos a uma reflexão e, sobretudo, ao não incentivo de

algumas  práticas.  Faço  eco  disto  porque  efetivamente  para  tentarmos  ter  uma  cidade

minimamente regulada, com dificuldades que existem em todo o lado de estacionamento,

provavelmente até podem ter sido exacerbadas com algumas obras que fizemos, mas neste

caso concreto estamos a falar da Adolfo Portela, a Adolfo Portela bem próximo da Adolfo

Portela neste momento não há razões até porque há um parque que não sei quanto tempo é

que  lá  estará  que  nos  foi  cedido  num terreno  como vocês  sabem,  porque  até  foi  um

processo que aqui  passou e até  causou aqui  alguma celeuma na altura,  não há razão

nenhuma para que efetivamente, algumas coisas e algum estacionamento irregular ali se

passe.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------  Relativamente  às  questões do  deputado Jorge Oliveira,  que levantou questão das

bicicletas da órbita e efetivamente nós estamos a tentar alterar ligeiramente o conceito que

temos e estamos numa fase de iniciar uns testes com a órbita. Penso que está muito para

breve, o Dr. Edson que está a acompanhar este processo, está-me dizer que estará para

muito breve. O bar da Pateira sinceramente eu também gostava mais das paletes do que os

contentores que lá temos vindo a colocar. Efetivamente, a Câmara ia encontrar um conjunto

soluções e sei que as procurou com a Junta de Freguesia de Recardães e Espinhel no

último  mandato.  Senhor  Presidente,  vamos  ter  que  procurar  nós  essa  solução,  porque

efetivamente a solução que se tem encontrado não é solução. Eu tenho saudades do bar

com as paletes, tenho, quando lá vou, lembro-me sempre que aquilo que estava lá e que

parecia bem. Relativamente à Piedade, dizer-lhe que fizemos o projeto inclusivamente em

colaboração com a Junta de Freguesia. Um projeto para quê? Para emanilharmos aquela

parte do início daquela regueira, temos o projeto já foi submetido à APA e temos empreitada

para fazer passeio naquela zona e corrigirmos a estrada. Portanto, as coisas nos próximos,
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nas próximas meses andarão com toda certeza. Mas é uma situação que é perigosa há

muito tempo, porque efetivamente está ali mesmo naquela beira.” -----------------------------------

------ Wilson José de Oliveira Dias Gaio – PUF de Barrô e Aguada de Baixo: -----------------

------  “Venho  apenas  fazer,  e  com  o  devido  respeito,  um  pequeno  reparo  ao  Senhor

Presidente da Câmara. Efetivamente as infraestruturas, ou seja, as pré-infraestruturas, os

tubos estão lá para serem feitas as passagens de todas as ligações. O que acontece é que

é mais fácil fazer lá um pequeno corte e desviar para se retirar um poste que hoje está sem

nada  lá  e  também  dizer  que  os  dois  postes  que  estão  sem  iluminação,  estão  sem

iluminação, já estavam há muito tempo, portanto, não foi nada recente e não foi nada das

obras que desligou aquilo. ---------------------------------------------------------------------------------------

------ Deixar também uma palavra em relação ao rio Cértima. Tive há cerca de três semanas

com o Vice-Presidente, Dr. Edson, uma reunião que também versou sobre o rio Cértima

porque estávamos a falar dos trilhos. Já não é primeira vez que falamos mesmo com o

Senhor Presidente e eu vou-lhe deixar aqui, mais uma vez, um pequeno repto que é um

pequeno grande repto. Também já fiz com o Presidente da Junta de Freguesia de Oliveira

do Bairro, recentemente eleito, o mesmo desafio para ele desafiar o Presidente da Câmara

de  Oliveira  do  Bairro,  para  vocês  os  dois  se  juntarem,  os  dois  presidentes  e  com um

pequeno investimento de uma giratória e um camião fazermos uma pequena intervenção

que  vai  ser  pequena  em  valor  para  uma  Câmara  Municipal  ou  para  duas  Câmaras

Municipais, mas muito grandes para o rio Cértima que é a retirada de toda a vegetação,

árvores caídas  no leito  do rio.  Só isso,  se  tivéssemos tido essa oportunidade antes de

alguma água que está a correr, hoje já tínhamos um impacto muito menor da poluição.

Quero  deixar  também  uma  força  grande  ao  Vítor  Cardoso,  de  Barrô,  que  tem  sido

incansável nestes contactos e dizer também outra nota muito importante. -------------------------

------ Efetivamente apenas eu e o Presidente da Junta de Freguesia de Belazaima temos,

neste momento, algum impacto das ETARs. A ETAR que está a falar de Aguada de Cima

sofreu obras, que não foram tão caras como isso e eu não vou dizer que está a pleno, mas

hoje já dá gosto ir à saída do emissário da ETAR  de Aguada de Cima porque as águas pelo

menos já saem limpas, já acabaram as queixas dos maus cheiros, já acabaram as queixas

do aspeto nauseabundo que tinha aquela ribeira logo na saída da ETAR. Por isso, deixo-lhe

também o desafio de pressionar os seus colegas das Câmaras Municipais a montante do rio

Cértima que façam um investimento enquanto não têm os emissários a funcionar, que façam

este investimento. Estamos a falar e, se passar em Aguada de Cima, de certeza que já viu

oitenta e quatro mil euros foram gastos para pôr os três tanques a funcionar.” -------------------

------ Hilário Manuel Ferreira dos Santos - PSD: --------------------------------------------------------
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------ “Venho aqui depois de ouvir  a intervenção do Senhor Presidente Câmara, que me

deixou um bocadinho surpreendido. Primeiro, Senhor Presidente, há uma diferença entre a

política e a politização. O que eu ouvi dizer, falar foi em politização. Na política, estamos de

acordo.  Existem  elementos  de  todos  os  partidos  das  listas,  da  mesma  maneira  como

referenciou que há e bem o Pedro Gomes, o Vasco, a quem saúdo, numa lista do Manuel

São Bento, há o Gil Abrantes, há o Paulo Matos, estou-me a recordar, tudo elementos do

PSD, estes que eu cito na lista do Zé Carlos. E, portanto, isso é a política. São pessoas que

se assumem como políticos, não se negam a esse facto e não tem nenhum mal, portanto,

não há nenhuma questão de política que eu saiba nos bombeiros. A politização é outra

coisa e, Senhor Presidente, o Senhor deixa-me um bocadinho estupefacto. O Senhor não

quer  acreditar  que foi  convidado para primeiro subscritor  como o Enf.  Jorge Almeida,  o

Senhor foi convidado como primeiro subscritor como atual Presidente da Câmara. Não vale

a pena pôr-se em bicos de pés, cada um de nós sabe muito bem o que é que está em

causa. Não há ingénuos aqui, Senhor Presidente, e o Senhor sabe muito bem porque é que

foi convidado para esse lugar e, portanto, sendo convidado para esse lugar como Presidente

da Câmara, eu até, havendo uma lista única e aceito a sua justificação, eu pensava que só

havia uma lista,  e acho que até eu lá estando estava a dar um empurrão para que não

houvesse um vazio dos bombeiros,  muito bem.  A partir  do momento em que o Senhor

Presidente vê que há mais do que uma lista, julgava eu que ia ser a sua atitude depois da

intervenção do meu colega, que nem sabia que ele a ia fazer, era dizer assim olhe, o Senhor

tem toda a razão, eu neste momento vou-me retirar de primeiro subscritor, porque eu, como

Presidente, eu não posso ter duas caras, não é de um lado o Presidente Jorge Almeida e do

outro  lado  o  Jorge  Almeida  enfermeiro,  eu  sou  mesmo,  eu  represento-me  sempre  e,

portanto, havendo duas listas ou mais já há efetivamente caminho para andar, eu vou-me

retirar,  porque não quero que se confunda o nome do Jorge Almeida com o Presidente

Câmara.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Brito António Rodrigues Salvador – Presidente da Mesa da Assembleia: ----------------

------ “Senhor Presidente, quer intervir?” ----------------------------------------------------------------------

------ Jorge Henrique Fernandes Almeida – Presidente da Câmara: ------------------------------

------ “Não, Senhor Presidente. O engenheiro Hilário não acrescentou mais nada.” --------------

-------------------------------------- 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 vinte e cinco, do

anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro; --------------------------------------------------------------
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------ Neste ponto foram feitas as seguintes intervenções que se transcrevem na íntegra:

------ Carlos Filipe Correia de Almeida – PSD: -----------------------------------------------------------

------ “Primeira questão que eu tenho para colocar sobre as informações que li do Senhor

Presidente é o seguinte: sei que recebemos a visita técnica da Secretaria de Estado e da

Direção Geral da GNR, que fez uma visita a Arrancada do Vouga, segundo fui informado, a

mesma fez uma visita à antiga Escola de Macinhata. Não sei se é verdade, pergunto ao

Senhor Presidente se é. E, como me foi dito também, havia a pretensão do Executivo, e eu,

por esse motivo pergunto, daí instalar o serviço GIPS? Esta é a primeira pergunta. -------------

------ A segunda tem a ver com os processos judiciais. Eu estive a ver os processos judiciais,

multa após multa e verifiquei que o processo onde o Senhor Vice-Presidente é arguido não

consta da listagem. Presumo e tinha essa impressão que a Câmara se tinha constituído

assistente neste processo, à defesa dos interesses da mesma. Se sim, eu gostava de saber

como  é  que  está  o  processo,  se  é  verdade  que  houve  apreensão  de  equipamento

informático, se este já foi devolvido, se o processo está ou não concluído. Se não, se não se

constituiu assistente, eu gostava de saber porquê.” ------------------------------------------------------

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

------ “Em relação ao que o Senhor Presidente da Câmara disse no que diz respeito à parte

da Escola de Adolfo Portela,eu penso que não tem razão. Não é uma questão de os pais

quererem entrar com as crianças pela escola dentro. Está muito longe dessa realidade. O

que aquilo não tem é nenhumas condições para descarga de pessoas e para os carros

pararem porque tem duas faixas, os carros quando param para deixar as pessoas ou as

pessoas ficam muito longe ou então não têm soluções e estamos a falar de pessoas que

vão levar os filhos à escola em dias de chuva, não temos nada a falar com os professores

que estacionam,  os  funcionários.  Acho que o  Senhor  Presidente,  nesse caso,  não tem

razão, mas o Senhor Presidente com certeza poderá lá parar um bocado, analisar aquilo

bem. Passo lá todos os dias, deixo lá a minha filha todos os dias e conheço bem também o

processo. Mas eu vinha falar, porque este assunto não está nas informações, obrigado por

me permitir  isto,  sobre  um assunto  que  está  nas  informações  que  tem  a  ver  com  as

residências  universitárias.  Recordamo-nos  que  o  Município  assinou  um  contrato  de

comodato a vinte e quatro fevereiro de dois mil e dezasseis, vão lá neste momento dois

anos, com a Universidade de Aveiro para construção das residências universitárias. Nessa

altura, o ex-Presidente da Câmara, Dr. Gil Nadais, assumia publicamente nesse ato que,

num prazo de um ano, dizia Gil Nadais, num prazo de um ano, estas residências poderiam

acolher sessenta e dois alunos em oito apartamentos. Num investimento da autarquia em

cerca de meio milhão de euros. Vejo agora no orçamento que aprovamos no mês passado,
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nem sei se aprovamos, essa é outra questão, mas pronto, mais à frente lá se verá, que diz o

seguinte  esse  orçamento,  diz  o  Senhor  Presidente  da  Câmara  nas  informações,  em

determinado  momento,  para  além  destas  intervenções  iremos  igualmente  alavancar  as

residências universitárias, palavras suas. E eu pergunto o que é que quer dizer com isto?

Pergunto porquê? Passaram dois anos e as obras ainda não arrancaram, quando já deviam

ter  terminado há  um ano.  Não  arrancaram ainda  as  obras,  Senhor  Presidente,  mas  já

derraparam, não vão custar meio milhão de euros como dizia Gil Nadais, mas vão custar,

segundo vejo,  nas informações, setecentos e setenta e cinco mil  euros. Na realidade, o

investimento previsto só ainda derrapou cinquenta e cinco por cento, mas atenção a obra

ainda não saiu sequer do papel. Derrapam no prazo, derrapam no custo e a minha pergunta

é,  Senhor  Presidente,  quando  é  que teremos  finalmente  as  residências  ao serviço  dos

estudantes?”----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Jorge Henrique Fernandes Almeida – Presidente da Câmara: -------------------------------

------ “Respondendo ao Dr. Carlos Almeida, não foi nenhuma estrutura da GNR que visitou a

Escola de Macinhata, estamos a confundir coisas,  mas eu esclareço, com todo o gosto.

Primeira questão, a estrutura da GNR, naturalmente temos vindo a acompanhar a instalação

porque o posto da GNR de Arrancada do Vouga da nossa parte está terminado e diria que,

neste  momento,  inclusivamente  conseguimos  resolver  as  questões  relacionadas  com  a

propriedade  integralmente,  estamos  neste  momento  a  ultimar  os  registos  porque

conseguimos inclusivamente já fazer a escritura formal da última parcela de terreno que,

como sabem, o Município teve de adquirir três parcelas de terreno ali e, portanto, com as

estruturas da GNR temos vindo a acompanhar, o que é que aconteceu para que neste

momento o posto não estivesse desde já a funcionar é que o Ministério da Administração

Interna fez um concurso para mobiliário e ficou deserto e, naturalmente, que tiveram que

fazer  o  outro  procedimento,  também  já  nos  tem  acontecido  e,  portanto,  também  lhes

aconteceu. A informação que tenho é que, neste momento, algum mobiliário já está a ser, a

começar  a  ser  entregue.  Posso-lhe  dizer  que  na  próxima  semana  terei  cá  o  Senhor

Comandante Distrital da GNR já no sentido de começarmos a ultimar as coisas para que

comece,  o  dispositivo  ocupe  as  instalações  até  porque  preferencialmente  faremos  a

inauguração com o posto devidamente a funcionar, pelo menos é o modelo que eu tenho

uma certa simpatia por esse modelo de inaugurações. Relativamente à questão dos GIPS,

eu vou colocar questão sem qualquer problema porque é o seguinte,  como sabem, nós

temos as instalações do GIPS no Casarão, que são precárias e diria que não são definitivas

desde há muito tempo. E, como toda a gente sabe, com esta questão agora dos incêndios

do ano passado há uma reestruturação da estrutura dos GIPS e,  então,  apareceu aqui
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claramente a ideia e agora verifica-se que a certeza que viria uma companhia, um número

significativo de GNRs do grupo de Intervenção e Primeiro Socorro da GNR para o distrito de

Aveiro e, naturalmente, que nós não queríamos correr o risco de forma alguma de vermos

aqui o nosso Centro de Meios Aéreos desocupado e, portanto, que eles fossem para outro

lado. Aquilo que quisemos dizer ao Senhor Secretário Estado foi uma coisa muito simples,

vamos criar  desde já  melhorias  naquela  estrutura,  nomeadamente  vamos-lhe  criar  uma

cobertura  para  que  não  haja,  são  contentores  que  já  tem  alguma  idade  e,  portanto,

começam a ter algumas infiltrações, mas vamos avançar com um projeto para no sentido de

procurarmos os  financiamentos  para  avançarmos com um quartel  em termos definitivos

naquele local. Aquilo que quisemos dizer foi seguinte, se houver necessidade nesta zona

alocarmos ou instalarmos aqui alguém, nós temos ali  aquela escola que tem uma certa

dimensão  e  que,  com custos  relativamente  reduzidos,  nós  tínhamos  um orçamento  de

setenta qualquer coisa euros mil euros, permitia-nos alojar ali um número significativo de

homens. Neste momento, está completamente fora de questão essa situação, porque já

sabemos que a companhia, portanto, para ataque ampliado vai ficar sedeado em Aveiro.

Uma parte em Aveiro,  outra em São João da Madeira e que o nosso Centro de Meios

Aéreos, já tenho essa informação, vai continuar exatamente nos moldes habituais, que era

esse o nosso desafio e a nossa preocupação. Portanto, penso que está completamente

sanada e resolvida esta questão. Aquilo que quisemos dizer claramente ao Secretário de

Estado é que para manter cá aquela força estávamos dispostos ao que fosse necessário,

naturalmente, e que tínhamos esta solução. ----------------------------------------------------------------

------ Relativamente à questão do Senhor Vice-Presidente arguido, posso-lhe garantir que

ele não é arguido em coisa nenhuma. Se quiser, eu repito. Se quiser, eu repito. Ele não é

arguido em coisa nenhuma. -------------------------------------------------------------------------------------

------ Relativamente à questão das residências universitárias, efetivamente, o ex-Presidente

da Câmara Municipal falou nessas questões, essas declarações são públicas, um ano, o

que é certo é que efetivamente a derrapagem, não é derrapagem porque o resultado do

concurso deu esse preço, esse custo que vamos ter que pagar de setecentos e picos mil

euros  e,  como  sabem,  foi  necessário  fazer  um  conjunto  de  negociações  extra  com  a

Universidade Aveiro para que pagasse o diferencial entre aquilo que estava estipulado que a

Câmara iria pagar e agora o novo preço. Essa adenda também foi feita, e o que é certo é

que efetivamente não foram dados andamento até ao final do mandato anterior qualquer

andamento a este processo. Posso-lhe dizer que estamos a analisar com as empresas que

concorreram à empreitada, se mantêm os preços do concurso para podermos avançar com

esta questão. É uma decisão que lhe posso dizer que vai ter que ser tomada em definitivo e
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depende da anuência deles até uma data durante o mês de abril, não lhe sei precisar o dia,

mas sei que isso monitorizado e que estamos a acompanhar, portanto, até abril, não lhe sei

precisar a data dentro do mês de abril, mas indiscutivelmente o mês de abril vamos ter que

ter uma decisão formal. Neste momento, temos os serviços técnicos a indagar junto das

empresas se temos condições, se mantêm os preços? Porque, caso não aceitem, temos

mesmo que ir para outro concurso, como vocês bem percebem, porque passou este tempo

todo. Eu estou confiante por as informações que vou tendo de que temos condições para

manter este concurso e a mesma empresa.” ----------------------------------------------------------------

------ Carlos Filipe Correia de Almeida – PSD: -----------------------------------------------------------

------  “Permita-me esclarecer  o  seguinte,  afinal  esta  questão  de  Macinhata  fazia  algum

sentido, porventura deturpado, mas fazia algum sentido. Reconheço também que, estando a

zona sul desprovida de forças de segurança, a sua primeira solução de digamos de recurso

foi transitar ou fazer transportar o serviço para o norte.  Lembro-lhe, temos a Escola de

Aguada de Cima, lembro que temos a escola de Barrô desocupadas, podiam servir também

para o serviço. Relativamente ao processo que eu me referi do Senhor Vice-presidente, eu

devo reconhecer, peço desculpa, se porventura cometi algum lapso, eu leio jornais e nos

jornais está escrito e, portanto, porventura os jornais também têm que retificar aquilo que

escrevem.  Não  é  necessário  citar  os  jornais,  estão  aqui,  são os  jornais  locais,  Senhor

Presidente, com certeza que também lê. ---------------------------------------------------------------------

------ Ainda lhe queria colocar outra questão, na passada semana a Câmara Municipal reuniu

em sessão extraordinária.  Tinha um objetivo ou tinha vários,  mas um dos objetivos era

aprovar  para  vinda  à  Assembleia  dos  acordos  de,  desculpe  usar  o  termo  correto,  de

Execução,  não é  assim?  Com Juntas  de Freguesia.  Lembro,  foi  realizada uma reunião

extraordinária  com vista  à  aprovação deste  ponto,  este  ponto  foi  aprovado,  atendendo,

naturalmente e há um pouco estava a ironizar,  atendendo ao vasto leque de pontos da

Ordem de Trabalhos,  eu  tenho uma questão.  Porque é  que este  ponto,  para  bem das

nossas freguesias, não vem à Assembleia Municipal?.” -------------------------------------------------

------ Brito António Rodrigues Salvador – Presidente da Assembleia: ----------------------------

------ “Bem e já agora, como já é a segunda vez que insiste com o problema, espero que

quando  tenhamos  um  extenso  leque  de  assuntos,  não  venha  dizer  que  é  demasiado

extenso  para  uma  Assembleia.  Já  agora  que  seja  coerente,  quando  tenhamos  uma

Assembleia com muitos assuntos, não venha dizer, reclamar que é muitos assuntos para

uma Assembleia.”---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Jorge Henrique Fernandes Almeida – Presidente da Câmara: -------------------------------
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------  “Senhor  Presidente,  indiscutivelmente o que tenha ou não lido,  eu sei  exatamente

aquilo  que,  as  propostas que fiz  ao Senhor  Secretário  de Estado e garanto-lhe que foi

rigorosamente e só aquilo que lhe disse.  Estamos a falar  de,  na eventualidade de uma

emergência para agora, e se conhecer os edifícios percebe as diferenças que estamos a

falar, a antiga Escola de Barrô não teria qualquer tipo de condição. A que nós estamos a

falar está perfeitamente, eu diria que com muito pouco tínhamos condições para. Isso foi

avaliado porque, volto a reiterar, para nós indiscutivelmente o posicionamento dos GIPS é

no sítio  onde estão,  até para rentabilizarmos toda uma estrutura que lá  temos que é o

aeródromo. Não há dúvida nenhuma, não vale a pena estarmos aqui a querer fazer outras

leituras. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Os acordos de execução efetivamente eram para vir, não vieram, e quanto a mim por

uma razão muito simples, a Senhora Vereadora, Dr.ª Luísa, e muito bem, alertou para o

facto de que deveria ser uma despesa plurianual. Historicamente, os protocolos e depois os

acordos de execução no anterior mandato também foram feitos sempre com este tipo de

procedimento.  Eles foram formalizados no ano de dois mil  e catorze,  no ano dois mil  e

catorze, e no ano de dois mil e catorze que tiveram a duração para o mandato foram feitos

como  despesa  anual,  efetivamente  não  está  correto,  mas  em  dois  mil  e  catorze,  no

momento  em  foram  feitos,  garantidamente  posso-lhe  dizer  que  foi  assim  e,  portanto,

garantidamente  também  não  há  dúvidas  nenhumas  que  havia  aqui  uma  incorreção,

naturalmente que temos que fazer uma revisão orçamental para prever estas verbas em

períodos plurianuais e, naturalmente, que depois teremos que revogar a decisão, porque

não vamos fazer por um ano para cada uma das Juntas, mas vamos ter que fazer por quatro

anos, o que quer dizer que aqueles acordos de execução que teriam um valor de seiscentos

e dezoito mil e qualquer coisa euros vão passar a ter dois milhões, quatrocentos e setenta e

qualquer coisa mil euros por os quatro anos. Também, já agora alerto e penso que poderá

haver aqui algumas notícias que são um bocadinho mais, naturalmente que é passível pelo

menos para  algumas Juntas,  visto  pelo  Tribunal  de  Contas.  Porque  é,  naturalmente,  a

legalidade obriga-nos isso, é lei e, portanto, é a lei, agradeço sinceramente e publicamente à

Dr.ª  Luísa  por  alertar  para  este  facto.  Foi  feito  sempre  assim,  mas  não  estava

completamente correto. Agora que fique absolutamente claro que estes problemas legais

não lesam em nada, rigorosamente nada, nem um cêntimo que seja o Município. Portanto,

não há aqui questão nenhuma que não seja esta questão formal, mas é claramente uma

formalidade  legal  e,  como  tal,  já  agora  digo-vos  que  vamos  pedir,  naturalmente,  uma

Assembleia Extraordinária ao Senhor Presidente da Assembleia para resolver esta questão,

até porque percebermos que isto é um assunto muito sensível para as Juntas de Freguesia.”
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------  3.2 – Tomada de posse das Comissões Permanentes da Assembleia Municipal;

------ Tomaram posse as seguintes comissões: ------------------------------------------------------------

------  Comissão  Permanente  de  Urbanismo,  Património,  Obras  Públicas,  Ambiente,

Ordenamento Territorial e Proteção Civil, composta por Pedro Miguel Alpoim Marques,

Gil Manuel da Costa Abrantes, António Jorge Pereira de Oliveira e Pedro António Machado

Vidal; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------  Comissão Permanente de Economia, Finanças e Serviços Municipais, composta

por   Maria  João  Marques  Tavares,  Carlos  Filipe  Correia  de  Almeida,  Manuel  Augusto

Almeida Farias e Paulo Jorge Reis Tavares. ----------------------------------------------------------------

------  Comissão  Permanente  de  Educação,  Juventude,  Desporto,  Cultura,  Lazer  e

Turismo,  composta  por  Cristina  Paula  Fernandes  da  Cruz,  João  Paulo  Rodrigues  de

Nogueira Veiga, Paulo Sérgio Gomes Tomás, (que, não estando presente, tomará posse

posteriormente)  e Paulo Jorge Reis Tavares. --------------------------------------------------------------

------  Comissão Permanente de Solidariedade,  de Cidadania,  Inclusão, Igualdade de

Géneros, Segurança Pública e Saúde Pública, composta por Rogério Magalhães Matias,

Ana Rita de Brito Carlos, Isabel Cristina Correia Ferreira e Luís Miguel Marques Vidal de

Oliveira; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------  Comissão  Permanente  da  Assembleia  Municipal,  composta  por  Brito  António

Rodrigues Salvador,  João Carlos Fernandes Figueiredo,  Gil  Manuel  da Costa Abrantes,

Carla Eliana da Costa Tavares e Luís Miguel Marques Vidal de Oliveira. ---------------------------

------ 3.3 – Discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal para Complemento à

Proposta de alteração do preço de venda de lotes no Parque Empresarial do Casarão

– Águeda durante o ano de 2018 – proposta retirada da 1ª. Sessão Extraordinária da

AMA, realizada a 19/01/2018; ----------------------------------------------------------------------------------

------  Neste ponto, foram feitas as intervenções que a seguir se transcrevem na íntegra: -----

------ Carlos Filipe Correia de Almeida – PSD: -----------------------------------------------------------

------ “Antes de poder dar a minha opinião, tinha aqui três perguntas para fazer ao Executivo,

para ver se efetivamente nós podemos em consciência votar este ponto. Ora bem, se bem

percebo,  o  objetivo  de  trazer  este  ponto  dois  aqui  é  esclarecer  inequivocamente  que,

quando basicamente, se transforma um direito de superfície num direito de propriedade, o

preço de venda que está em causa, o preço do lote é de quinze euros e não vinte e cinco,

como  estava  no  regulamento.  É  isso  não  é,  Senhor  Presidente?  Basicamente,  o  que

estamos a  falar  é  alguém que  contratualiza  com a Câmara o  direito  de  superfície,  em

qualquer  momento,  pode digamos reverter  esse contrato e transformá-lo num direito  de

propriedade, pagando para tal três por cento de penalização. Em grosso modo. É isso não
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é, Senhor Presidente? Bom, atendendo ao texto do número seis do artigo sexto, eu queria a

ajuda do Senhor Presidente para o seguinte, eu queria saber quanto é que eu pagaria se

hoje contratualizasse com a Câmara mil metros de terreno através de direito de superfície e,

volvidos cinco anos, eu basicamente quisesse convertê-lo em direito de propriedade. ---------

------ A segunda questão é, se não fosse ao fim de cinco anos e fosse ao fim de dez, perdão,

de quinze, que é para ser melhor, portanto, cinco, quinze e vinte e cinco. O que eu pedia ao

Executivo é que me informasse se eu quisesse fazer essa conversão ao fim de cinco anos

quanto é que eu pagava, se fosse ao fim de quinze quanto é que eu pagava e se fosse ao

fim de vinte e cinco quanto é que eu pagava. Se me puderem dizer isso agora eu evitava de

sair daqui e acabava logo a minha intervenção. Não há de ser difícil.” ------------------------------

------ Jorge Henrique Fernandes Almeida – Presidente da Câmara: -------------------------------

------  “Tenho aqui uns valores com esses cálculos...” ----------------------------------------------------

------ Carlos Filipe Correia de Almeida – PSD: -----------------------------------------------------------

------ “Cinco, quinze e vinte e cinco, admitindo que faz o contrato hoje.” ----------------------------

------ Jorge Henrique Fernandes Almeida – Presidente da Câmara: -------------------------------

------ “Nós temos aqui cálculos diferenciais entre os quinze e os vinte e cinco para quase

todos os lotes que estão aqui requisitados...(imperceptível)” -------------------------------------------

------ Carlos Filipe Correia de Almeida – PSD: -----------------------------------------------------------

----- “Pois, mas no diferencial não é. Eu gostava de saber era se eu hoje, admitindo o preço

de quinze euros o metro quadrado contratualizasse com a Câmara com direito de superfície

por cinquenta anos, não é? E, daqui a cinco anos, eu quisesse transformar em direito de

propriedade, eu quero saber é quanto é que eu pagava daqui a cinco anos e daqui quinze e

daqui vinte e cinco, se pudesse ser.” --------------------------------------------------------------------------

------ Jorge Henrique Fernandes Almeida – Presidente da Câmara: -------------------------------

------ Paga mais dez e o diferencial dos três por cento.” --------------------------------------------------

------ Carlos Filipe Correia de Almeida – PSD: -----------------------------------------------------------

------ “ Não estou a perceber.” -----------------------------------------------------------------------------------

------ Jorge Henrique Fernandes Almeida – Presidente da Câmara: -------------------------------

------ “Os três por cento por ter iniciado este processo sob a figura...” -------------------------------

------ Carlos Filipe Correia de Almeida – PSD: -----------------------------------------------------------

------ “Está bom, quanto é que eu pagava? Dez, eu sei. E os três por cento é sobre o quê?” --

------ Jorge Henrique Fernandes Almeida – Presidente da Câmara: -------------------------------

------ “Sobre os dez.” -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Carlos Filipe Correia de Almeida – PSD: -----------------------------------------------------------

------ “Sobre os dez?” ----------------------------------------------------------------------------------------------
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------ Jorge Henrique Fernandes Almeida – Presidente da Câmara: -------------------------------

------ “Sobre os quinze, sobre o valor global.” ---------------------------------------------------------------

------ Carlos Filipe Correia de Almeida – PSD: -----------------------------------------------------------

------ “Sobre o valor global?” -------------------------------------------------------------------------------------

------ Jorge Henrique Fernandes Almeida – Presidente da Câmara: -------------------------------

------ “Exatamente, é essa a indicação que eu tenho.” ----------------------------------------------------

------ Carlos Filipe Correia de Almeida – PSD: -----------------------------------------------------------

------ “Peço desculpa, mas eu não leio isso aqui na formulação do acordo... Não sei, vocês é

que têm que me dizer. E já agora, e ao fim de quinze anos quanto é que eu pagava? Eu

tenho dúvidas. Pago os três por cento sobre o quê ao fim de quinze anos? Mas não é isso

que está aqui escrito, peço desculpa. Aqui diz assim, a solicitação do superficiário, o direito

de superfície  pode ser  convertido  em direito  de  propriedade mediante  o  pagamento  da

quantia resultante da diferença entre do valor  do lote,  é o que está aqui,  e o valor  das

prestações já liquidadas, agravadas em três por cento, agravadas em três por cento. O que

é que é gravado em três por cento? Aqui diz agravadas, o valor global, aqui diz agravadas.

Mais, na fórmula matemática, agrava a diferença, é o que está aqui, agrava a diferença,

significa isso que quanto maior for diferença, mais agravado é, certo? Significa isso que para

mim era muito mais vantajoso pagar mais tarde do que pagar mais cedo, não é? Portanto, o

Senhor Presidente está-me a dizer que quem pagar mais cedo, Senhor Presidente, posso?

Quem pagar mais cedo vai sair mais agravado do que quem pagar mais tarde, é isso? É o

que está aqui. Por isso é que o Senhor Vice-Presidente pediu-me para fazer contas e eu

não sou capaz. Só quero esclarecer o que é que está aqui porque o empreendedor chega,

vai ao gabinete do empresário e vão ter que lhe explicar isto, portanto, presumo que vocês

me consigam explicar, quanto é que paga? -----------------------------------------------------------------

------ Mas tem mais, Senhor Presidente, Senhor Presidente. Ainda tenho outra questão, que

é o seguinte aqui diz mediante o pagamento, não diz de quem, o pagamento não diz de

quem,  o contrato de direito de superfície é de cinquenta anos, certo? Sim, certo, se eu

exercer este direito ao fim de vinte e cinco, eu vou ser ressarcido, já paguei mais, então mas

é o que está aqui escrito... Mas não é isso que está aqui escrito, eu estou a colocar estas

questões,  porque  na  última  Assembleia  vim  aqui,  coloquei  a  questão  da  ata,  vocês,  o

Senhor Presidente da Assembleia decidiu tirar  o ponto e,  se bem de lembra,  eu queria

continuar a intervir porque achava que era oportuno colocar estas questões, para quê? Para

permitir que elas fossem retificadas para esta. Não tive essa oportunidade, peço desculpa

aos Munícipes e aos Senhores Empresários, mas julgo que ela continua pertinente, ninguém

hoje, a não ser o Senhor Presidente, consegue com certeza ter a interpretação que falou
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sobre o que está aqui escrito. E o que eu pergunto o que é que o Senhor Presidente quer

fazer?” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Jorge Henrique Fernandes Almeida – Presidente da Câmara: -------------------------------

------ “Posso tentar esclarecer? Porque não vamos estar aqui está quase com este tipo de

questões e que não vale.  O regulamento prevê o direito  superfície  até cinquenta anos,

naturalmente que em condições também do regulamento todas estas questões que estão

aqui a ser colocadas, são colocadas para um período de vinte e cinco anos e vinte e cinco

euros, e portanto a vinte cinco euros que seriam no fim dos vinte e cinco anos. A única coisa

que  esta  proposta  está  é  que  no  âmbito  dos  prédios  adquiridos  em regime  de  direito

superfície agora, esse  mesmo preço vigora exatamente com a mesma redução que temos

dos outros, da venda plena dos terrenos e, portanto, essa questão coloca-se aos quinze. De

resto é absolutamente igual porque se há diferencial dos quinze para os cinquenta, também

há  dos  vinte  e  cinco  para  os  cinquenta.  Estamos  claramente  assim  portanto,  há  esta

questão e é isto que estamos a tratar, não vale a pena estarmos aqui com mais nada.” ------

------ Carlos Filipe Correia de Almeida – PSD: -----------------------------------------------------------

------  “Senhor  Presidente,  na  sua  proposta,  Vossa  Excelência  diz  claramente  que  visa

esclarecer o assunto. Então, já que estamos esclarecer, vamos esclarecê-lo por inteiro. E já

agora lembro que Vossa Excelência tem lá na sua gaveta há dois anos uma proposta de

alteração, um início,  não é uma proposta,  para debate da alteração do regulamento do

Parque do Casarão. Concordará comigo e este tema estava lá, vamos esclarecer isto. Eu

continuo a achar e os Senhores Deputados que aqui estão, por favor, leiam, o que o Senhor

Presidente está a dizer nem é o que está escrito, nem é a fórmula matemática que aqui

está. É outra coisa qualquer. Portanto, temos três interpretações. Eu, nestas condições e

porque  não quero  o  mal  dos  empresários,  eu  não posso  votar  contra  este  ponto,  mas

também não o posso votar a favor, como é lógico.---------------------------------------------------------

------ Jorge Henrique Fernandes Almeida – Presidente da Câmara: -------------------------------

------ “A questão regulamentar e se forem ver ao regulamento, os contratos de direito de

superfície  renovam-se  de dez em dez  anos  até ao máximo cinquenta e,  portanto,  esta

questão fica mais fácil de perceber agora.” ------------------------------------------------------------------

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

------ “Não queria vir intervir neste ponto e o senhor sabe bem porquê, mas tenho que vir

para percebermos isto. Como o Senhor sabe, primeiro o meu colega Carlos Almeida já disse

que o PSD há dois anos que entregou uma proposta ao Executivo para, antigo, mas que

vocês se assumiram todos como continuidade, não fui eu que fiz campanha a dizer que era

a continuidade  do passado,  não fui  eu  e,  portanto,  continuidade  não pode ser  só  para

Ata da 1ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 28/fevereiro/2018



39

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

algumas coisas, em que o PSD entendia que havia de ser revisto o regulamento do Parque

Empresarial do Casarão, inclusivamente neste ponto também teria que ser esclarecido. Não

nos podemos esquecer que o entendimento que havia quando se começou a comercializar

o Parque do Casarão e posteriormente é que quem quisesse, portanto, o preço foi fixo, é

vinte e cinco euros o metro e, depois, felizmente, todos os anos a Câmara decidiu por uma

questão de atratibilidade reduzir o preço de venda dos lotes de vinte e cinco para quinze e

não mexeu em mais nada nunca no regulamento. E, portanto, o regulamento era claro, o

direito de superfície existia sobre o preço base do lote que eram a vinte e cinco euros o

metro, ponto. Mas, desde logo, desde o início, este ponto está mal esclarecido, mas há uma

diferença em que entre pagar quinze ou pagar vinte e cinco, há uma grande diferença para

suportar o tal diferencial dos três por cento. O que os senhores hoje nos trazem aqui é então

passar o direito de superfície, o valor de avaliação do direito superfície de vinte e cinco para

quinze, implica dizer isto, quem exercer o direito superfície, pode pagar o lote de terreno a

quinze anos com taxa de juro zero e isto, claramente, é uma desregulação total em relação

àquilo  que estamos a propor no Parque Empresarial  do Casarão e nós,  município,  não

somos  nenhuma  entidade  especuladora,  nós  temos  obrigações  para  com  os  nossos

munícipes e temos que dar aos nossos munícipes, aos nossos empresários igualdades de

oportunidades,  não  a  mesma  oportunidade,  mas  todos  têm  que  perceber  que  têm

oportunidades iguais e, portanto, se o  fizermos neste momento, estaremos a dar condições

absolutamente  diferentes  àquelas  que  foram  expectáveis  e  àquelas  que  foram  dadas,

porque se há um conjunto de empresários que ainda nem sequer optou, ainda nem sequer

pagou, ainda nem sequer fez escritura e pode até, vendo que o regulamento altera,  até

pode vir, alterar a sua forma de pagamento, há um conjunto de outros empresários e alguns

até estão aqui presentes que já pagaram, já fizeram um contrato e ficam claramente, ficam

claramente em prejuízo. E atenção, nós como município não podemos permitir isto, cada

empresário  fará  depois  da  sua avaliação.  Portanto,  o  que está aqui  em causa,  Senhor

Presidente, e é isto simplesmente é que independentemente da proposta estar mal feita,

que deverá ser corrigida, porque a estar assim, o que estamos aqui a propor é exatamente

dizer isto, e é preciso que as pessoas percebam se é isto que querem dizer, portanto, um

empresário pode optar por pagar já o terreno e fica já com o direito de superfície ou pode

optar por não pagar já terreno e pagá-lo durante quinze anos, quando um dia precisar de

fazer direito de superfície, paga o remanescente e ponto final. Só que, se é isso que nós

queremos, se é isso que nós queremos, é isso que temos que propor à Assembleia porque

provavelmente há muitos empresários que vão optar por essa via, porque pagar em quinze

anos é diferente de pagar num ano ou dois ou três.” -----------------------------------------------------
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------ Carla Eliana da Costa Tavares – PS: -----------------------------------------------------------------

------ “O Grupo Municipal do Partido Socialista secunda estas preocupações que aqui foram

deixadas pelo PSD, na pessoa do Dr. Carlos Almeida e do Eng. Hilário Santos, e acrescenta

mais  algumas preocupações que têm a ver  precisamente com esta sucessiva  alteração

quanto à fixação do preço do valor por metro quadrado. E isto porquê? Nós bem sabemos e

nos últimos três anos assim foi, desde dois mil e quinze que todos os anos tem sido tomada

esta deliberação e tem-se reduzido para quinze euros o metro quadrado. Parece-nos, no

entanto, que esta não é uma boa prática e das duas uma, ou nós assumimos de uma vez

que o preço por metro quadrado são vinte e cinco euros ou assumimos de uma vez por

todas que o preço por metro quadrado são quinze. Já aqui foi várias vezes referido que este

regulamento do Parque Empresarial do Casarão carece de uma revisão. De facto, estas

preocupações  que  aqui  hoje  foram  deixadas  vêm  precisamente  salientar  essa  mesma

necessidade, vêm reforçar essa mesma necessidade e aquilo  que eu proponho aqui ao

Senhor Presidente, até porque hoje foram empossadas as Comissões desta Assembleia,

penso que era um bom pontapé de saída que este regulamento baixasse precisamente à

Comissão de Economia para que fosse apreciado e  para que a mesma viesse a fazer

alguma  propostas  de  alteração  que,  no  nosso  entendimento,  nos  parecem  bastante

pertinentes e necessárias.” --------------------------------------------------------------------------------------

------ Jorge Henrique Fernandes Almeida – Presidente da Câmara: -------------------------------

------ “As dúvidas que colocam e que fique claro, que estão no regulamento inicial e é por aí.

Porque o que está aqui em causa neste momento é o seguinte, nós temos um regulamento

que prevê que o custo dos lotes seja de vinte e cinco euros metro quadrado. Mas nós temos

vindo nos últimos anos a dizer que o preço é quinze euros o metro quadrado. Aquilo que nós

estamos a dizer, única e simplesmente, e que, em vez dos vinte e cinco euros, é quinze

euros. Na questão do direito superfície também em vez de ser aplicável e considerável os

vinte e cinco euros serão também os quinze euros. É isto que está em causa nesta proposta

e mais nada. Voltamos aqui a dizer uma questão que já foi reiterada e que voltamos e que

vos  digo  que  inclusivamente  já  dei  indicações  aos  serviços,  face  ao  adiantamento  do

processo,  o processo que neste momento que está no licenciamento da segunda fase do

parque.  É nosso  entendimento  que  o  processo de  licenciamento  da  segunda  fase  traz

necessariamente um conjunto de alterações e que,  portanto,  era a altura oportuna para

fazermos a revisão de todo este regulamento do parque, porque é indiscutível que há aqui

algumas  pequenas  ou  maiores  disfuncionalidades  que  estamos  todos,  penso  eu,

completamente de acordo, que precisamos de rever. Este é o regulamento que tem vindo a

vigorar nestes últimos anos e digo-vos que já dei indicação aos serviços para começarmos a

Ata da 1ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 28/fevereiro/2018



41

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

iniciar o processo até porque já estamos numa fase bastante adiantada do licenciamento da

segunda fase do parque e, portanto, penso que neste momento já estamos em condições de

avançar com essa, efetivamente, com a revisão do regulamento.  Até lá e por uma questão

que nos parece justa é que se aplique o mesmo preço a quem fica com o direito superfície e

quem paga na totalidade. Porquê? Porque no regulamento inicial acontecia exatamente a

mesma coisa quando se tratava dos vinte e cinco euros por metro quadrado, ou seja, se o

preço fosse vinte e cinco euros por metro quadrado, o direito de superfície seria na mesma

os vinte e cinco euros por metro quadrado, uma vez que estamos a aplicar os euros quinze

por  metro  quadrado,  estamos  agora  também no  direito  superfície  a  aplicar  o  preço  de

referência quinze euros por metro quadrado. Há aqui uma questão que faz toda a diferença,

como bem sabem, para quem quer investir e tem apenas pelo direito superfície, que tem

muito que ver com a questão do financiamento bancário. Porquê?  Porque quem tem o

direito de superfície, não tem propriedade plena e vai ter alguma dificuldade e vai ter que se

socorrer de outras garantias, é essa a questão. Agora, naturalmente, que este regulamento

foi feito numa época que toda a gente percebeu, aliás houve quem fosse colocar cartões

porque seriam as empresas que lá ficariam e toda a gente percebeu que era num contexto

que agora claramente é diferente. Vamos avançar para a revisão, entretanto até porque há

negociações que têm este tipo de entendimento que foi sempre o nosso e, portanto, a minha

garantia  de  que  vamos  de  imediato  passar  à  abertura  do  processo  de  revisão  deste

regulamento que estamos todos completamente de acordo que precisa de ser revisto. É isto

e, neste momento, garantidamente a questão que aqui está, porque o que está em termos

de redação, provavelmente que não estará completamente bem, é no regulamento inicial e

não na proposta.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Luís Miguel Marques Vidal de Oliveira – CDS: ---------------------------------------------------

------ “Far-me-á justiça, meu caro Jorge Almeida, de reconhecer que há mais de dois anos,

salvo  erro,  em novembro de dois  mil  e  quinze,  se não estou enganado,  que eu venho

alertando  para  a  necessidade  de  rever  com  urgência  todo  o  regulamento  do  Parque

Empresarial  do Casarão, e nomeadamente no que respeita às reservas,  aos prazos, ao

cumprimento  dos  prazos  para  a  escritura,  aos  cumprimentos  de  outros  prazos,  é  esta

questão específica  destes  cálculos  e  muitas  outras,  nomeadamente  até  as  penalidades

contratuais. Nós estamos a fazer evoluir um parque, mantendo um regulamento que, para

todos os efeitos, a todos nós causa perplexidades. -------------------------------------------------------

------ Foi há dois anos e na altura estava-se a falar da necessidade de fazer, proceder à

alteração  do  plano  de  pormenor  do  parque  empresarial  e  que logo  que  isso  estivesse

pronto, então seria submetido um novo regulamento. Na altura, tanto eu como a Dr.ª Paula
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Cardoso, portanto, tanto o CDS como o PSD, separadamente e depois juntos, propuseram

uma série de alterações, fizeram-no oralmente, fizeram-no por escrito, está perfeitamente

explícito  nas  atas  da  Câmara  Municipal  e  o  anterior  executivo  recebeu  essas

recomendações. Não lhes deu seguimento, mas elas efetivamente ainda hão de estar aí em

alguma gaveta ou algum servidor ou alguma caixa de e-mail. Eu posso reencaminhá-las, eu

até sei mais ou menos qual foi a data em que as enviei, não é difícil. Esta situação que aqui

está,  de  facto,  é  complicado  fazer  as  contas,  mas  também  é  complicado  pensar  na

racionalidade económica disto tudo, não faz sentido nenhum, isto não faz sentido nenhum.

Então, vamos estar a oferecer um terreno em troca de um pagamento de uma renda que

depois, ainda não aconteceu nenhum caso, é verdade, mas o mais provável é que quando

houver construção, também é uma coisa que enfim, não se vai cumprindo, não é?  Passei

pelo menos dois anos a perguntar, afinal quando é que é lançada na primeira pedra da

construção do empreendimento do Lidl? É que eles já deviam ter começado há dois anos e

a Câmara Municipal a fazer-se de desentendida e o resultado disto é que o Lidl saiu e ainda

por cima levou o dinheiro que tinha entregue, sem nenhuma penalização que é uma coisa

absolutamente extraordinária. Um negócio absolutamente ruinoso, foi este o resultado. E

nós  vamos facilitando  e  as  coisas  vão acontecendo  e  o  mais  engraçado é  que depois

quando pedimos, quando pedimos para saber o que se está a passar e como se está a

passar, efetivamente recebemos respostas como eu recebi, não completas e ao fim de três,

quatro, cinco meses, como aconteceu quando eu pedi a lista das empresas efetivamente

com reserva  no  Parque  Empresarial  do  Casarão.  E  tive  o  cuidado  de ler  as  atas  das

reuniões  do município  e  penso  que  a  Dr.ª  Luísa,  a  Senhora  Vereadora  Luísa,  pediu  a

mesma listagem aqui numa reunião, salvo erro, em novembro ou dezembro. Não sei se já a

recebeu. Ainda não recebeu. E, portanto, estas coisas vão-se repetindo. É altura de acabar

com isto. Eu não apenas faço minhas as palavras que aqui já foram proferidas pelo meu

amigo Carlos Almeida e também pela Senhora Deputada Municipal Carla Tavates e digo-lhe

mais, eu continuo perplexo porque é, de facto, difícil perceber aquilo que se está a propor.

Isto em termos até de racionalidade, vamos cá ver, se alguém construir, um superficiário,

não é? Uma pessoa que tem o direito de superfície, constrói, instala a sua instalação fabril,

imaginemos pode até nem ser,  pode ser uma coisa de serviços,  mas tem um azar e a

empresa vai  à falência.  Como é que a Câmara vai  receber aquilo  que lá está,  em que

estado? Eles têm a obrigação, a empresa tem obrigação de entregar o terreno impecável.

Mas, provavelmente, isso não vai acontecer porque a empresa entrou em insolvência. A

Câmara Municipal provavelmente vai ter de gastar mais dinheiro do que aquilo que recebeu

para limpar o terreno ou para o tornar apresentável para uma venda futura e depois de fazer
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a venda se calhar ainda não conseguiu ver-se reembolsada do dinheiro  que lá investiu.

Quando  nós  estamos  a  falar  duma  altura  de  crise  aguda  económica  com  picos  de

desemprego, como nós nunca tínhamos assistido em democracia, é uma coisa,  quando nós

estamos a falar de uma altura de retoma económica acelerada, com marcas de dezassete

anos em termos de desemprego e o nosso município praticamente numa situação de pleno

emprego, estamos a falar de situações completamente diferentes e até lhe digo, não se

justifica sequer a meu ver, embora a tenha aqui votado, não me parece que se justifique

manter o preço dos euros quinze. Acho que o preço a praticar deve subir, não para os vinte

e cinco, mas deve paulatinamente ir subindo. Porquê? Porque os terrenos estão valorizar-

se, estão a valorizar-se porque há mais procura e aquilo que estamos a fazer quando em

vez de irmos aumentando os preços dos terrenos, é irmos adquirindo mais terrenos para

fazer uma expansão cada vez maior do parque, enfim deve ser considerado em termos do

equilíbrio do próprio concelho, porque daqui a bocado, só temos uma coisa no concelho,

que é o PEC.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Carlos Filipe Correia de Almeida – PSD: -----------------------------------------------------------

------ “Só não erra quem não faz, não é? E, geralmente, quando se faz um regulamento

destes corre-se o risco de errar muito. Até aí não há problema, o problema é quando nós

vimos os erros e não os queremos corrigir. Aí é que está o problema e tentamos estar aqui a

aprovar uma coisa que nós sabemos que está errada. Eu, em consciência, tenho que lhe

dizer que é minha posição, não posso vou dar uma coisa que sei em consciência que está

errada, este é o meu ponto de vista e acho que nesta matéria não há dúvidas, dúvidas

absolutamente nenhumas e estou-me a cingir, única e exclusivamente, ao número seis do

artigo sexto, que é este que está hoje aqui em discussão. Peço desculpa ao Miguel, porque

há um bocado falei na proposta apresentada pelo PSD, peço desculpa, porque efetivamente

foi uma proposta conjunta do PSD e do CDS. Peço ao CDS, desculpa pelo facto e quero

repor a verdade, porque essa foi efetivamente na verdade. Eu penso que era útil, Senhor

Presidente, eu penso, enquanto cidadão e enquanto membro desta Assembleia, lhe sugiro,

acho  que  era  útil  retirar  este  ponto  e  trabalhar  em  conjunto,  a  reformulação  deste

regulamento. Fará Vossa Excelência, o Senhor Presidente, aquilo que melhor entender.”

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

------ João Carlos Fernandes Figueiredo – Juntos: -----------------------------------------------------

------  “Venho falar  na qualidade de líder  parlamentar do Juntos,  cidadão e investidor no

Parque Empresarial do Casarão. Permitam-me que comparta algumas das coisas que tenho

ouvido. Eu também fico perplexo, porque na política, como na vida, nós devemos ter um

guia,  uma estrada que nos leva àquilo  que são os nossos valores.  Parece-me que nós
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estamos a discutir  aqui  muito o  acessório e deixar  aquilo  que é principal  para  o nosso

Parque Empresarial  do  Casarão.  Os meus caros  colegas  de Assembleia  têm colocado

ênfase num artigo de um regulamento que o nosso executivo, e bem, e deixem-me que vos

diga que é a primeira vez que eu participo numa Assembleia, é primeira vez que eu estou

nestas lides políticas, mas decerto que não haverá muitos executivos com esta à-vontade de

assumir  que  está  mal,  vamos  modificar,  contamos  convosco.  Acho  que  isto  é  muito

importante naquilo que todos nós precisamos de uma Assembleia que é verdade, à-vontade,

flexibilidade e vamos corrigir para andar para frente. É isso que a Águeda precisa e voltando

ao ponto, estamos aqui a discutir alguma coisa se a Câmara vai ou não ganhar e, depois, se

alguém que opta por direito de superfície for à falência? Eu estou a fazer uma fábrica, se eu

for à falência para o próximo mês, já paguei o terreno, temos aqui um problema porque o

terreno vai reverter para a Câmara e eu também gostava que me explicassem, então como

é que vai fazer isso? Sim, está escrito. Eu tenho o contrato, posso disponibilizar  o meu

contrato. O pode é como o deve, é obrigatório, pronto, então se calhar eu li mal, mas como o

executivo, podemos ler em conjunto e ver. Se eu no prazo de dois anos não fizer as obras e

tiver licenciamento, o terreno reverte para a Câmara, vocês vão ter muito trabalho porque

são cinquenta e três mil metros e tem quinze mil de construção, vai decerto custar muito à

Câmara.  Portanto,  estas coisas temos que ter  o mesmo peso e a mesma medida para

analisar coisas que são, portanto, este é um argumento que não colhe. Depois, se falarmos

de tudo  isto  pela  negativa,  nós  não  estamos a  construir  Águeda,  nós  estamos colocar

pedras no caminho daquilo que deve ser o Parque Empresarial do Casarão e daquilo...  Já

explico,  e  daquilo  que  eu  entendo  como cidadão.  Aquilo  que  está  para  acontecer  em

Águeda deve ser algo que nós devemos pegar e tomar como exemplo. Se realmente temos

e  vamos  ter  um  momento  de  expansão  do  parque,  em  que  este  executivo  já  se

disponibilizou e eu acredito nessa disponibilidade para rever e contar com todos vocês, com

todos nós, para que façamos então o regulamento em condições, eu penso que não será

agora porque agora não tem sentido estar a discutir uma parte daquilo que é um todo que

nós entendemos que é o todo que está mal. Do meu ponto de vista, não tem sentido. ---------

----- O que eu queria dizer-vos é que eu acho que o Parque do Casarão é um marco no

nosso concelho. Devemos olhar para ele e viabilizar aquilo que tem que ser viabilizado e,

neste momento, eu não gostava de dar ênfase, não vejo qual será a importância de nós

discutirmos este ponto, na medida em que vamos ter oportunidade brevemente de fazê-lo

por um todo.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Hilário Manuel Ferreira dos Santos - PSD: --------------------------------------------------------
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------ “Não se está aqui a fazer nenhuma apreciação ao regulamento na sua globalidade, não

é isso que está em causa, o que está em causa são direitos adquiridos, como disse o Miguel

há bocado, ouvi-o aqui no final, que são diferenciados dos direitos que estavam para trás. O

João Figueiredo disse, e muito bem, se durante este período da sua construção, a empresa

for à falência, pois, perde o terreno, mas perde tudo, não há, mas isso está nos livros. Mas

também já vi muitas empresas ter terminado e a Câmara já devia provavelmente pedido os

cinquenta euros o metro quadrado e não pediu. E fez bem, e está a ter uma ação junto dos

empresários  de tentar  fazer  com que eles avancem com as  obras o mais rapidamente

possível. Muito bem, portanto, não há esse entendimento, que eu saiba, não tem havido até

hoje do município de penalizar os empresários. O que está aqui em causa não é o parque

em si,  são  direitos.  E  eu  queria  ler  aqui  e  lembrar  que em dois  mil  e  quinze,  Senhor

Presidente, nós fizemos uma alteração no regulamento e foi a única que fizemos que tinha a

ver  com  aquilo  que  o  Senhor  disse  que  é  o  direito  de  propriedade  e  a  questão  do

financiamento dos lotes. Se bem se recorda, veio cá uma proposta aonde nós alteramos o

artigo quinto, no procedimento que tinha a ver com isto e eu se for preciso vou só ler a

entrada da proposta da Câmara para não haver dúvidas, contudo,  verifica-se que existe

neste  momento  a  necessidade  de  efetuar  uma  alteração  pontual  ao  regulamento  em

questão, dizia a Câmara, referente à clarificação do papel de intervenção das entidades

bancárias/financeiras nos processos de aquisição de lotes e/ou com constituição de direito

de superfície,  assim como das questões associadas à reversão e constituição de garantia

bancária. Portanto, na altura, que eu me recorde, a não ser que isto que tínhamos feito não

tenha valido nada, mas que eu me recorde fizemos uma alteração ao regulamento a pedido

do atual, do executivo passado ou atual, eu confundo sempre isto, a dizer que com esta

alteração a questão do financiamento bancário dos lotes que estavam debaixo do direito de

superfície ficaria resolvido e nós, como sempre nesta Assembleia, confiando nas propostas

do executivo, nos seus serviços jurídicos, aprovamos todos aqui esta situação. -----------------

------ Estava agora o Senhor Presidente a dizer que afinal isto também não está bem, porque

pelos  vistos  é preciso  fazermos aqui  uma coisa porque o  direito  superfície  não podem

intervir as entidades bancárias. Eu acho que não deverá ser bem assim e, portanto, o que

está aqui, eu volto dizer, a mim aprovar esta proposta, excelente, só que o que nós estamos

a dar são condições diferentes e nós na autarquia temos que perceber isto, não tem nada a

ver com o empresário em si, com A, B ou C, nós estamos a dar direitos diferentes, dentro do

nosso município e não pode ser, não pode ser. Eu sei que a proposta tem um fim e que esta

proposta junta com o regulamento altera o fim, mas o que estamos a dizer é exatamente

isto,  há  empresários  que pagaram o  terreno  na  sua totalidade  agora  e  estamos a  dar
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oportunidade aos empresários, aos que ainda não fizeram a escritura, penso que será isto,

de pagar o terreno a quinze anos, porque não há nenhum que vá pagar ao décimo sexto. Os

empresários não são tolos, não é? Portanto, a quinze anos com zero por cento de juros e eu

pergunto, é isto que nós queremos fazer no nosso município? Dar oportunidades diferentes

dentro do nosso município? É isso que nós estamos em pretender? É isto que nós preciso

nós de clarificarmos às pessoas, é só isto. Senhor Presidente, volto a dizer, eu só venho

aqui  falar  nisto por  causa das minhas intervenções no passado,  porque até devia estar

calado e o senhor sabe bem porquê.” -------------------------------------------------------------------------

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

------ “Apenas para reiterar aquilo que já disse antes e, usando ali as palavras do deputado

João Figueiredo, de facto, Águeda tem mesmo que andar para a frente, corrigir e andar para

a frente, foi isso que disse, não foi? E, de facto, creio que é isso que agora podemos ter

oportunidade  de  fazer.  Nós  teremos  uma  Assembleia  Municipal  creio  que  já  em  abril

próximo, março, melhor ainda então se teremos uma em março, este regulamento não é

assim uma coisa tão complicada como isso de ser revisto e, por isso, mais uma vez, o que

venho propor é, de facto, que seja retirado o ponto e se aproveite este momento e estas

vontades,  nomeadamente,  o  próprio  executivo  que  reconheceu  que  há  fragilidades  no

regulamento  para  que  ou  baixe  à  Comissão  de  Economia  para  que  a  Comissão  de

Economia  possa  eventualmente  apresentar  sugestões,  mas  que  o  próprio  executivo

promova  a  alteração   a  este  regulamento  e  que  sejam  clarificadas  estas  questões,

nomeadamente esta que o Eng. Hilário Santos aqui referiu, se é de facto isto que se quer,

criar duas situações diferentes, duas oportunidades diferentes para quem adquirir os lotes

no Parque Empresarial do Casarão. Aproveito ainda para fazer uma pergunta ao Senhor

Presidente da Câmara, se me puder responder, é se existem, neste momento, propostas de

aquisição para lotes no Parque Empresarial do Casarão e quantas propostas são.” ------------

------ Jorge Henrique Fernandes Almeida – Presidente da Câmara: -------------------------------

------ “Queria que, com alguma tranquilidade, tentarmos todos perceber o que é que está em

causa.  Claramente  e  reparem numa coisa,  nós  subitamente  temos  muitas  empresas  e

pronto e mudamos agora efetivamente estamos, entendemos que estamos em condições de

mudar a nossa argumentação e a nossa predisposição para ajudar quem se dirige a nós

para investir na nossa terra. É isto que está a acontecer, porque até, se nós recuarmos atrás

e percebermos quando foi feito este regulamento, claramente, a ideia era favorecer, facilitar

e  criarmos  condições  diria  que  únicas  para  que  pudessem  vir  os  investidores  terem

connosco.  E  isto  tem resultado  de  uma  forma absolutamente  fantástica,  nós  temos  no

parque uma miscelânea de condições de aquisição dos terrenos e todas elas cumprindo

Ata da 1ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 28/fevereiro/2018



47

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

este  regulamento  que,  efetivamente,  terá algumas nuances que precisam ser  mudadas.

Agora reparem numa coisa, nós temos lá empresas que compraram terreno a um euro o

metro quadrado, foi validado aqui nesta Assembleia e bem, porque entendemos que eram

projetos estruturantes, que preenchiam uma série de requisitos, que a própria Assembleia

Municipal  entendeu  e  custou-lhes  um euro  o  metro  quadrado.  Posse  plena  e  estamos

conversados. Temos a Triangle’s e temos a SAKTHI que compramos os terrenos a quatro

euros e cinquenta e três e vendemos-lhes a um euro. Depois temos o preço que foi sempre

regulado para vinte e cinco euros, mas que foi sistematicamente baixado para quinze euros

e temos esta questão do direito de superfície com um euro inicial que claramente era facilitar

a entrada inicial das empresas e tornarmo-nos, naturalmente, ainda mais competitivos. É

isto  que  está  a  vigorar,  não  há  aqui  nada  nesta  proposta  que  altera  este  princípio.  É

rigorosamente a mesma coisa que estamos aqui a tratar, rigorosamente. Agora, a questão

que se está aqui a colocar-se é o seguinte, neste momento, naturalmente, que temos todo

um conjunto de negociações em curso em que os princípios são estes. Há uma questão que

é a credibilidade da própria câmara perante as empresas que naturalmente está aqui a ser

posta em causa e que eu acho que é um capital fantástico que nós devemos preservar.

Estamos  todos  de  acordo  que  é  altura,  por  duas  razões,  algumas  ineficiências  ou  até

algumas  incorreções  eventualmente  que  este  regulamento  tem,  a  ideia  de  que  neste

momento já  todos  podem ter  de  que estamos já  num processo muito adiantado e com

muitas coisas clarificadas no âmbito do licenciamento da segunda fase do parque e vamos

avançar com uma revisão de todo este regulamento. No entretanto, a vida não para e não

acho lícito que estejamos aqui a mudar questões de fundo. --------------------------------------------

------ Esta questão do direito de superfície, não há nenhuma empresa que vá ser a primeira

agora a ter  condições e vir  para ali  com o direito de superfície.  Há lá várias que estão

instaladas, que estão a construir as suas empresas e a posse da propriedade não é mais do

que o direito de superfície nas condições expressas neste regulamento. É isto que eu estou

a tentar  sensibilizar-vos,  que estamos aqui.  Posso vos  dizer  que já  dei  indicações  aos

serviços, reitero, para que se inicie de imediato o processo de revisão onde naturalmente

todas  as comissões,  e  que naturalmente é  um processo que demora alguns meses no

mínimo. E, portanto, nós não podemos parar porque temos de empresas, ainda mais, digo-

vos uma coisa, naturalmente que durante este processo todo e temos que voltar para trás,

temos que voltar para trás e começarmos todos a perceber o que é que aconteceu durante

estes anos todos, em que efetivamente tínhamos dificuldades, em que não havia empresas

que viessem para Águeda, temos todos que nos lembrar o que aconteceu. Nós criamos este

regulamento, criamos o parque, mas criamos uma coisa muito simples, até em algumas
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situações porventura fomos permissivos,   a questão do Lidl,   eu volto aqui a lembrar a

questão do Lidl. O Lidl foi determinante no momento em que disse e adquiriu terreno,  pagou

a pronto um milhão e quatrocentos e qualquer coisa mil euros, que lhe foram ressarcidos. O

João Figueiredo é uma das empresas que está no lote do Lidl,  mas naquele momento,

naquele momento, foi determinante a escolha que o Lidl fez de vir para Águeda, que depois

que acabou por não fazer a sua empresa cá, mas foi determinante no sentido de captarmos

outras que vieram a seguir e que, neste momento, acho que é um prazer enorme para todos

nós, aguedenses, chegarmos àquele parque e ver o que está ali a acontecer.  É fantástico, é

memorável,  é uma coisa que nos orgulha a todos. Há um capital de credibilidade que a

Câmara tem perante estes empresários, a Câmara é gente séria que tem uma cara, que

negoceia e que é correta e que não altera as regras do jogo a meio e, portanto, é esta a

questão que nós temos aqui em cima. Nós não vamos alterar. ----------------------------------------

------  Uma outra  questão,  já  fizemos reversões de terrenos,  como vocês  bem sabem, e

inclusivamente uma das reversões, posso-vos dizer que esta semana temos um terreno que

foi vendido a uma empresa que posso-vos dizer que é italiana, foi vendido um terreno e de

imediato,  quando  chegaram  aqui  e  viram  as  condições  que  nós  tínhamos  e  que

naturalmente é para a posse plena dos quinze euros por metro quadrado. Querem, com

muita urgência, e como é quase apanágio de todas empresas que andam por aí, iniciar o

mais rapidamente possível o processo de licenciamento e avançar com as obras. Foi essas

garantias de rapidez e de simplicidade de processo que nós lhes demos e que fez toda

diferença. Posso-vos dizer que era a Maia que estava em competição para essa empresa se

instalar.  Preferiram Águeda,  é um orgulho.”----------------------------------------------------------------

------ Wilson José de Oliveira Dias Gaio – PUF de Barrô e Aguada de Baixo: ------------------

------ “Muito simples, se o Senhor Presidente não vai retirar o ponto, eu vou-me ausentar da

sala nesta votação, pois estou em processo de negociação de um terreno no PEC e não

quero, de maneira nenhuma, ficar ligado. Moralmente não era, não me é possível tomar uma

decisão positiva ou negativa neste assunto.“  ---------------------------------------------------------------

------ Luís Miguel Marques Vidal de Oliveira – CDS: ---------------------------------------------------

------  “Senhor Presidente, dou-lhe os parabéns e acho que ficamos todos de parabéns por

termos mais  uma empresa,  ainda por  cima uma empresa já,  pelos vistos,  com alguma

capacidade internacional,  a  fixar-se no Parque Empresarial  do Casarão.  Para mim, que

defendi  sempre  o  que  lá  foi  feito  e  defendi  a  melhoria  do  que  estava  a  ser  feito,

nomeadamente, olhe, veja por acaso o regulamento do próprio regulamento no sentido de

tornar as coisas claras e evitarmos de andar sempre em reuniões do executivo a aprovar

condições  excecionais  que  aliás  as  condições  excecionais,  infelizmente,  em  termos
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regulamentares muitas vezes tornam-se regra. É importante que se compreenda que muitas

vezes quando se faz uma crítica, ela é construtiva, ela é feita com o objetivo de melhorar e

não  de  piorar.  O  senhor  falou  das  vendas  de  terrenos  para  alguns  empreendimentos

específicos a um euro por metro quadrado. Houve quem fosse aqui nesta assembleia e

alertasse contra isso, que achava que não devia ser feito. Eu fui daqueles que apoiou.  E

porquê? Porque nós tínhamos dois projetos absolutamente diferenciadores, um deles pelo

menos tanto  quanto sei  reconhecido como PIN,  aliás eu tive alguma intervenção nesse

processo e o Senhor referiu-se especificamente à SAKTHI, penso eu, que se estava a referir

à SAKTHI, e à Triangle’s, a SAKTHI não fazia parte, o terreno não fazia parte do loteamento

do Parque Empresarial do Casarão. É preciso lembrar-lhe isto, o terreno não fazia parte do

loteamento do Parque Empresarial do Casarão. Foi feita uma alteração exatamente para

integrar,  não é? E as condições de atração desse investimento que é único,  não é em

Portugal, é único no mundo, são completamente distintas de outras, há muitos empresários,

eu compreendo isso,  é humano,  que não percebem e não aceitam isto,  não aceitam o

tratamento diferenciado por não terem as mesmas condições. Mas aquilo que nós estamos

aqui a falar, ao fim ao cabo, como disse, é meramente de fazer correção dos prazos,  ao fim

ao cabo é do prazo de pagamento do lote, portanto, não é do preço, o preço aqui, porque

estamos a falar de direito da superfície, da conversão do direito de superfície em direito de

propriedade, o preço só é realmente relevante quando a empresa está ou à espera de

quinze anos para obter o terreno ou à espera de vinte e cinco. Ora, como nenhuma dessas

condições  vai  ocorrer  nos  próximos  meses,  eu  pergunto,  quase  lembrando  uma  frase

célebre de seu ex-correligionário,  qual é a pressa?  Qual é a pressa?  Porque é que nós,

não seguindo aquilo que manda o que é mais racional, não nos reunimos, conversamos

porque certamente muitas destas coisas hão de ser explicadas e resolvidas com grande

facilidade  e  há  de  haver  consenso  sobre  aquilo  que  é  absolutamente  fundamental,

nomeadamente sobre esta questão dos preços.  Estou disponível  para trabalhar  com as

comissões ou fora das comissões ou como quiserem, eu estou disponível,  como sempre

estive disponível, para submeter propostas e ouvir as vossas e ir ao encontro, ou procurar ir

ao encontro das vossas propostas, esperando que venha também ao encontro das minhas.

Marquem. ” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Não vou, de modo nenhum, repetir as argumentações que foram já aqui produzidas,

mas vou pegar nas pontas que foram ficando por aqui, desde esta última intervenção do

Miguel Oliveira, também a do João Figueiredo, também recordo a da minha camarada Carla

Tavares.  O  enquadramento  atual,  termos  como  instrumento,  como  alavanca  de
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desenvolvimento do nosso município é de facto e graças à visão do Parque Empresarial do

Casarão, substancialmente diferente ou digamos diametralmente oposta ao enquadramento

que se poderia desenhar em dois mil e cinco, dois  mil e sete, dois mil e oito. É, de facto, um

projeto de sucesso, que em cascata alavancou muitas outras oportunidades e hoje temos

um  enquadramento  completamente  diferente,  tão  diferente  que  é  consensual  que  o

regulamento inicial não serve aos objetivos estratégicos que hoje e de um modo diferente se

colocam,  quando  a  minha  camarada  Eliana  Tavares  perguntou  quantas  candidaturas,

quantos pedidos existem, eu penso que a questão poderia ser reformulada de forma mais

preciso. Quantos existem relativos às áreas de expansão que já, que esta Assembleia já

aprovou e que ainda não estão infraestruturados, não estão em condições de loteamento,

mas há manifestações de interesse,  ou seja,  quantos pedidos existem nas  margens de

crescimento  do  Parque  Empresarial  do  Casarão.  E  é  neste  enquadramento  que  nós

deveremos hoje pensar no regulamento e na necessidade de ele servir um novo paradigma.

Como disse o nosso colega Miguel Oliveira, se nas próximas semanas, quiçá nos próximos

dois,  três  meses  nos  debruçarmos  sobre  a  questão  do  regulamento,  não  compromete

rigorosamente nada os compromissos que a Câmara já assumiu perante os negócios que

neste momento estarão contratualizados,  estarão verbalmente estabelecidos,  estarão em

curso ou estarão mesmo em curso de angariação. Eu penso e subscrevo a proposta feita

pela minha camarada Carla Tavares, eu penso que a decisão clarividente desta Assembleia

é  unirmo-nos  todos  com  o  membro  da  Comissão  da  Economia  e  Finanças,  estarei

naturalmente completamente disponível,  o trabalho não é para a Comissão, o trabalho é

para o executivo,  mas interagindo com a comissão e com as representatividades que a

Comissão tem, com elementos de todos os grupos de deputados municipais, penso que

quando aqui vier nessas circunstâncias um regulamento revisto, ele terá todas as condições

para nós o aprovarmos e aplaudirmos.” ----------------------------------------------------------------------

------ Não se tendo registado mais intervenções  o ponto  3.3 – Discussão e votação da

Proposta da Câmara Municipal para Complemento à Proposta de alteração do preço

de venda de lotes no Parque Empresarial do Casarão – Águeda durante o ano de 2018

– proposta retirada da 1ª. Sessão Extraordinária da AMA, realizada a 19/01/2018,  foi

colocado a votação, com vinte e nove deputados em sala, tendo o mesmo sido aprovado

por maioria, com seis votos contra do PS, cinco abstenções do PSD, um voto contra do

PSD e três do CDS e com os restantes votos a favor. ----------------------------------------------------

------ Carlos Filipe Correia de Almeida – PSD: -----------------------------------------------------------

------ “Acho que ficou claro aqui e acho que todos reconhecemos a necessidade de proceder

às  alterações  regulamento  do  Parque  Empresarial  do  Casarão.  Referi  que  era  minha

Ata da 1ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 28/fevereiro/2018



51

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

intenção  não votar  contra  esta  proposta  e,  por  isso,  pedi  ao  Senhor  Presidente  que a

retirasse e não fui o único a fazê-lo para que pudesse haver a reformulação completa do

regulamento e, só a não anuência dele em retirar o ponto, é que me leva, porque sei que

está mal, a votar contra esta alteração ao regulamento, agora proposta.” --------------------------

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

------ “Em representação e em nome do Grupo Municipal do Partido Socialista, queríamos

também que ficasse a constar que o Partido Socialista apenas votou contra pela razão que

já foi aqui referida pelo PSD, que se prende com o facto de não ter sido acatada a sugestão

de aproveitar este momento para fazer a revisão deste regulamento, que é uma revisão que

todos reconhecem ser necessária e que não demoraria meses, isto não se trata da revisão

do Código Civil, trata-se da revisão de um regulamento com meia dúzia de artigos e que não

necessitarão todos de ser alterados e, como tal, e por essa razão, porque o PS reconhece

não só a importância do Parque Empresarial do Casarão, mas também a importância que

teve neste concelho e a importância que as empresas que cá se têm instalado também têm

tido e, por isso, fica para registo esta nossa declaração de voto, que é apenas e só pelo

facto de não ter sido aproveitado, como foi sugerido, esta oportunidade para fazer revisão

do regulamento.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.4 – Discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal para aceitação de

candidatura e atribuição de apoio apresentado fora de prazo pela Junta de Freguesia

de Valongo do Vouga, no âmbito da organização do evento “Festas na Vila” – código

regulamentar (F4); ------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Jorge Henrique Fernandes Almeida – Presidente da Câmara: -------------------------------

------  “Penso  que  a  proposta  que  é  bastante  clara.  Portanto,  tratou-se  de  um  evento

realizado, há um regulamento que permite a candidatura das Juntas de Freguesia, ela não

foi feita em devido tempo, veio fora de prazo, pedimos, por isso mesmo é que é submetida a

apreciação pela Assembleia.” -----------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Nesta oportunidade, gostaria apenas de questionar o significado e o que valem os

regulamentos. Na verdade, o regulamento em causa diz que, pelo que Executivo poderá

aceitar situações de candidatura fora de prazo quando apresentada justificação pela Junta

de  Freguesia.  Um esquecimento  de  agentes  que  não  foram os  realizadores  do  evento

parece-me assim um pouco distorcedor  daquele  que será o espírito  do regulamento.  O

anterior  executivo,  que  não  está  representado  no  novo  executivo  da  Junta  Freguesia,

esqueceu-se. O novo invoca o esquecimento para justificar, como justificação.  Penso que

se  torna  claro  que  está  aqui  presente  um instrumento  distorcedor  do  regulamento,  do
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espírito dele,  e penso que configura um financiamento um pouco discricionário ao novo

executivo da Junta de Freguesia, utilizando como instrumento, uma obra ou uma iniciativa

do executivo anterior, que angariou as suas fontes de financiamento, as empresas sedeadas

na Freguesia de Valongo do Vouga participaram ativamente, portanto, foram parceiros da

organização, penso que o financiamento terá sido conseguido por essa via e alguns meios

logísticos  que  a  Câmara  Municipal  disponibilizou.  Penso  que  é  tardio  e  extemporâneo

invocar este esquecimento para desta forma utilizá-lo como pretexto para um financiamento,

na minha opinião pessoal, não se trata mais do que isso. ” ---------------------------------------------

------ Luís Filipe Tondela Falcão – PJ de Valongo do Vouga: -----------------------------------------

------ “Efetivamente, há que esclarecer aqui, porque, de facto, estamos a deturpar factos e

deturpar factos é um mau princípio, acho que eu,  da atividade desta Assembleia. Devo

dizer que é da responsabilidade deste pedido de subsidiação do executivo anterior. Só que

o lapso não é deste executivo, nem é esquecimento deste executivo. Este executivo, entre

muitos  factos,  herdados  dentro  da  Junta  de  Freguesia  de  Valongo  do  Vouga  detetou

efetivamente um lapso do executivo anterior, de não ter pedido atempadamente este pedido

de  subsidiação.  É  completamente  diferente.  E,  nesse  sentido,  estamos  perante  uma

despesa total efetuada, despesa essa que, em parte está paga, e despesa essa que, noutra

parte  está  a  ser  liquidada  neste  momento  ainda,  e,  volto  a  dizer  e  a  referir,  a  esta

Assembleia,  precisamente  tencionava  vir  aqui  justificar  o  porquê  do  pedido  desta

subsidiação neste executivo porque tão somente na responsabilidade do anterior executivo

ela não foi  feita.  E no levantamento das situações aferidas por  este novo executivo  foi

detetado esse lapso. Que não é nosso, que é do executivo anterior, que fique bem claro. Por

assim  dizer,  no  investimento  que  obtém  até  ao  máximo  comparticipação  da  Câmara

Municipal de trinta por cento do valor investido, obviamente que há uma despesa que foi

liquidada, mas há outra despesa que não foi liquidada e está a ser liquidada neste momento

e outra ainda por cumprir. Espero que a Assembleia esteja esclarecida. ---------------------------

------ Não havendo mais intervenções relativamente a este ponto, o mesmo foi colocado a

votação, com trinta e dois 32 deputados em sala, tendo sido  aprovado por maioria, com

três votos contra do PS, uma abstenção do PSD e uma abstenção do PS, a  Proposta da

Câmara Municipal para aceitação de candidatura e atribuição de apoio apresentado fora de

prazo pela Junta de Freguesia de Valongo do Vouga, no âmbito da organização do evento

“Festas na Vila” – código regulamentar (F4); . --------------------------------------------------------------

-----  3.5 – Discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal para Nomeação do

Concelho Municipal da Educação 2017/2021; -----------------------------------------------------------
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------ Não se tendo registado intervenções neste ponto, o mesmo foi colocado a votação e

aprovado por unanimidade, a proposta da Câmara Municipal para Nomeação do Concelho

Municipal da Educação 2017/2021. ----------------------------------------------------------------------------

------ 3.6 – Discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal para Nomeação do

Revisor Oficial de Contas (Aquisição de Serviços para Revisor Legal de Contas para

os anos 2018 a 2020). --------------------------------------------------------------------------------------------

------ Jorge Henrique Fernandes Almeida – Presidente da Câmara: -------------------------------

------  “Rapidamente  para  dizer  que  efetivamente,  a  nossa  proposta,  esta  sociedade  de

revisores oficiais de contas está a trabalhar connosco, naturalmente que a aquisição inicial

dos serviços deles foi sujeita a toda concorrência, entendemos agora, face à altura do ano e

sobretudo  isso,  que  era  um bom  procedimento  avançarmos  com  um  ajuste  direto  nas

mesmíssimas condições anteriores e é isso que estamos aqui propor.” ----------------------------

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

------ “Gostava de fazer a seguinte questão ao Senhor Presidente da Câmara, na última

Assembleia levantou-se uma questão aqui pelo CDS, sobre se o orçamento estava correto

ou não com base nas receitas previsionais que estavam definidas no orçamento. Sei que

isso deu  origem a uma proposta  na Câmara para  fazer  uma revisão ao orçamento,  e,

segundo sei, o revisor oficial de contas emitiu um parecer sobre essa alteração. Se não me

engano e gostava que o Senhor Presidente me confirmasse, o revisor oficial de contas, foi

do seu entendimento que acolheu basicamente aquilo que propôs o CDS, aonde dizia que a

Câmara devia efetuar uma revisão ao seu próprio orçamento para que o mesmo ficasse

correto. Penso que foi esta a posição, eu estava aqui à procura aqui dos documentos, mas

não os tenho aqui, mas o Senhor Presidente com certeza saberá o que eu estou dizer.

------ Portanto, segundo quanto eu sei, o revisor oficial é a favor que Câmara altere o seu

orçamento e faça uma revisão com base nas história das receitas, estamos recordados aqui

do que nós discutimos. Segundo sei, na quinta-feira, o Senhor Presidente retirou a proposta

da revisão, não vem aqui nenhuma proposta da revisão e a questão que eu ponho, primeira,

é esta,  nós estamos aqui,  presumo que o Senhor Presidente tenha retirado porque não

concorda com a posição nem do CDS, nem do revisor de contas. A minha questão é esta, é

isto, o Senhor Presidente retirou a proposta de revisão na quinta-feira porque não concorda

com a proposta do revisor oficial de contas e vai manter o orçamento como estava? Gostava

que me esclarecesse para eu poder seguir a minha intervenção.” ------------------------------------

------ Jorge Henrique Fernandes Almeida – Presidente da Câmara: -------------------------------

------ “Retirei  da proposta de revisão por uma razão muito simples,  é porque a partir  do

momento em que foi detetada aquela situação, aquele lapso da cabimentação plurianual,
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naturalmente que tenho que fazer uma nova revisão que não estava contemplada nesta

situação, portanto, voltou para trás. Entretanto, conto ter novos desenvolvimentos sobre esta

matéria, já o disse aqui há bastante pouco tempo numa intervenção anterior, que vamos

solicitar ao Senhor Presidente o agendamento de uma Assembleia Extraordinária onde isso

sim será objeto de decisão e deliberação por esta Assembleia e também pelo Executivo,

penso eu, em princípio, na próxima reunião do Executivo já teremos a tal revisão com todas

estas questões, numa das próximas.” -------------------------------------------------------------------------

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

------ “Posso concluir que o Senhor Presidente dá acolhimento à proposta do revisor oficial

de contas?” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Jorge Henrique Fernandes Almeida – Presidente da Câmara: -------------------------------

------ “Posso dizer que tenho outros elementos na minha posse que depois, naturalmente,

terei muito gosto em partilhar.” ----------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Mas eu pergunto isto porquê? Porque, ou temos um revisor oficial de contas em que

confiamos ou não. Quer dizer, eu não posso ter um revisor oficial de contas que me diz uma

coisa e a Câmara faz outra e a Câmara vem aqui dizer assim, eh pá, vamos apoiar este

revisor  oficial  de  contas,  quer  dizer,  ou  uma  coisa  ou

outra.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Jorge Henrique Fernandes Almeida – Presidente da Câmara: -------------------------------

------ “É do conhecimento da posição do revisor, a posição do revisor nunca foi perentória,

muito pelo contrário, dizia que de uma forma em termos de prudência era isso que ele dizia

e não mais do que isso. Aliás e não pegou na situação por onde ela devia... mas isso é um

assunto que eu...  Eu não queria estar aqui a fundamentar um conjunto de questões que

naturalmente quero trazê-las muito mais estruturadas e, portanto, estou aqui a levantar um

véu que quando trouxer essa situação ainda para mais perante esta coisa, não quero correr

o  mínimo  risco  de  me  enganar  ou  pelo  menos  diminuí-los  drasticamente.  Mas

indiscutivelmente é essa minha posição.” --------------------------------------------------------------------

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

------ “A minha questão só tem a ver com isto.  Nós vamos votar  uma proposta para a

continuação do revisor oficial de contas, penso que será isso basicamente, não é? E temos

muitas vezes aqui e bem, evocando o revisor oficial de contas como um garante e bem,

porque é isso que ele é, é um garante independente de todas as nossas contas e pela

primeira vez vi que o Senhor Presidente talvez não estivesse a seguir o acolhimento ou a

proposta do revisor oficial de contas. Ora, se isso acontece, é porque não concorda com o
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revisor  oficial  de  contas,  é  porque  tem  elementos  que  o  levam  a  não  concordar.  Eu

pergunto, faz sentido estarmos a aprovar isto neste momento tendo um revisor que não nos

está a aconselhar bem? Está-nos a aconselhar bem ou mal?” ----------------------------------------

------ Jorge Henrique Fernandes Almeida – Presidente da Câmara: -------------------------------

------ “Não é essa questão e, com toda a certeza, a proposta que vier a executivo virá com o

parecer  e  a  anuência  dos  revisores  oficiais  de  contas.  O que está  aqui  em  causa,  e

claramente, é o seguinte,  é uma avaliação da disponibilidade das pessoas na prestação

atempada daquilo, da prestação dos trabalhos que, naturalmente, para o qual são pagos e é

isso na minha ótica que nós devemos, porque reparem, no historial que temos de Revisores

Oficiais  de Contas,  já  tivemos aqui  boas e más experiências  nesse sentido,  no sentido

sobretudo porque a questão e a capacitação não me cabe a mim julgar, acho que não, devo

acatar e ponto, por uma razão muito simples, é exatamente a figura do revisor, do fiscal

único, no fundo, que acaba por funcionar nesta organização. Aquilo que eu vos estava a

querer dizer e é esse o parecer favorável, muito favorável dos serviços é que efetivamente

são pessoas que do ponto vista profissional fazem o contrato, mas depois acompanham

devidamente e é isso que nos faz reiterar a confiança, aliás esta proposta é muito anterior a

estas  questões.  Nem de tal  forma qualquer  eventualidade  disso  que  está  a  falar  retira

minimamente  a  nossa  confiança,  porque  efetivamente  é  isso  que  conta  é  a  prestação

atempada daquilo que efetivamente era suposto que seja feita pelos Revisores Oficiais de

Contas.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------  “Posso concluir que a proposta a trazer aqui terá a anuência do revisor oficial  de

contas?” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Jorge Henrique Fernandes Almeida – Presidente da Câmara: -------------------------------

----- “Penso que sim.”-----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Luís Miguel Marques Vidal de Oliveira – CDS: ---------------------------------------------------

------ “Senhor Presidente, de forma muito breve, dizer que nós abstivemo-nos na deliberação

anterior relativa a este assunto, a esta mesma contratação e, portanto, por uma questão de

coerência, naturalmente, iremos manter essa posição. No que respeita ao revisor oficial de

contas, um revisor oficial de contas é uma entidade externa independente que presta um

serviço e esse serviço deve ser independente. Portanto, o revisor oficial de contas, ao fim ao

cabo, não é um consultor da autarquia. No entanto, eu questiono, se a questão que eu aqui

levantei  e  que  descobri  por  acaso  não  deveria  ter  sido  levantada  ou  mencionada  nos

relatórios do revisor oficial de contas há algum tempo. Era só isto que tinha a dizer para

justificar que teremos de nos abster nesta questão.” -----------------------------------------------------
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------  Carlos Filipe Correia de Almeida – PSD: ----------------------------------------------------------

------  “Senhor  Presidente,  reportando-me à revisão orçamental  que o meu colega Hilário

estava a falar, queria-lhe dizer o seguinte, é que um dos princípios basilares da existência

do revisor oficial  de contas, ao seu trabalho, é precisamente cumprir com o princípio da

prudência. Eu faço-lhe duas questões. A primeira é o seguinte, se não era para acatar a

opinião  dele,  para  que  é  que  nós  pedimos  ao  revisor  oficial  de  contas  este  parecer?

Segunda questão, será isso mesmo que está em casa ou será porque o revisor oficial de

contas, na receita mencionada aqui, contemplou também a receita proveniente de rendas de

direitos da superfície que, portanto, não são receitas da venda de bens imóveis e, portanto,

nesse sentido digamos que temos aqui um “inconseguimento” do parecer. Eu acho que vale

a pena, isto é que é fundamental, primeiro lugar, nós falarmos as coisas assertivamente e

pormos os pontos em cima da mesa. O nosso trabalho é este, não é? E se está mal, está

mal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Jorge Henrique Fernandes Almeida – Presidente da Câmara: -------------------------------

------  Esta questão de celebrarmos este contrato com os ROC’s e volto a dizer e, portanto,

recentrarmos de novo a discussão, a questão aqui é a questão da plurianualidade que está

em causa e, portanto, que é pedida a participação da Assembleia, mas naturalmente que

devemos apreciar tudo isto na sua globalidade e quero-lhes dizer que relativamente a esta

questão,  a informação que tenho dos serviços,  sobretudo dos serviços financeiros e da

contabilidade da Câmara, aquilo que me preocupa é que os deveres, de uma sociedade

destas que presta um serviço deste tipo à Câmara Municipal, que o façam de forma correta

e  atempada,  portanto,  cumprindo  integralmente  aquilo  que  é  suposto  e  que  nós  todos

esperamos deles. Agora a apreciação, essa independência é absolutamente clara,  eu não

tenho que andar aqui acertar pareceres com eles nem nada que se pareça, portanto, nunca

o fiz,  e  não me imagino a fazê-lo.  A  apreciação dos  serviços  vem no sentido  de que,

contrariamente  pelo  menos  outra  situação  em  que  não  foi  tão  conseguido,  o  tal

conseguimento  não  foi  tão  conseguido,  portanto,  o  parecer  é  positivo  dos  serviços  e,

portanto, pedem-nos para viabilizarmos esta situação e é isso que vos trago aqui no sentido

de que efetivamente podemos adjudicar. Relativamente a esta questão e sem, nós vamos

tratar na próxima Assembleia Municipal desta questão das revisões orçamentais e queria

depois ter aqui uma postura que não deixasse dúvidas a ninguém e,  portanto, se neste

momento estamos ainda a complementar informação que temos, ótimo, neste momento a

única coisa que vos posso garantir é que não estamos aqui em incumprimento nenhum de

espécie nenhuma.” -------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Ata da 1ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 28/fevereiro/2018



57

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

------  “Como é que eu posso avaliar a proposta da aquisição de serviços? Eu tenho que

saber se este serviço, que eu vou contratar, tem ou não competência e para isso tenho que

avaliá-lo. E é isso que estamos aqui a fazer, o que está aqui em causa é exatamente isto,

nós vamos hoje votar  uma proposta para a aquisição de um serviço em que o Senhor

Presidente da Câmara diz, os nossos serviços técnicos financeiros aconselham a continuar

com este serviço,  mas diz, temos aí um problema nessa revisão orçamental,  que eu na

próxima  assembleia  vou  trazer  e  vou  trazer  com  isto  tudo  esclarecido  e  acredito

absolutamente nisso, mas não sabemos se está correto, se está incorreto, até hoje, não

sabemos. Não sabemos se o problema é dos serviços, mas sabemos que o revisor deu um

parecer, que os serviços atuaram mal, no parecer do revisor, porque na realidade, segundo

o revisor, o orçamento não foi bem apresentado, naquilo que lemos, naquilo que lemos e

nós estamos hoje numa dúvida que é quem é que estará certo, é os serviços ou é o revisor?

Ou será que estamos todos errados e afinal não há nenhum problema? É que nós temos é

que perceber isto para seguir ou não. O que é que o revisor? É o nosso garante. Se nós

estamos  aqui  perante  a  possibilidade  de  o  revisor,  a  quem  lhe  é  pedido  pelo  Senhor

Presidente, olhe, verifique-me este facto, e o revisor diz, este facto do meu ponto de vista

não está bem.  Ainda que o revisor  contrarie  os nossos serviços da Câmara,  o Senhor

Presidente também se calhar até pode vir contrariar a proposta do senhor revisor, então, e

vamos continuar com esta confiança no nosso revisor? Eu não tenho nada contra o revisor,

a única coisa que eu estou a avaliar é um facto que está a acontecer neste momento no

município  que tem a  ver  com uma proposta  de orçamento,  que foi  aqui  aprovada pela

maioria dos senhores deputados, nos quais se eu me incluo e que poderá estar ou não

correta, e que o revisor, perguntado ao revisor da parte do Senhor Presidente disse, não

está correto, devemos retificar por um princípio de prudência e o Senhor Presidente diz, mas

tomem atenção, se calhar, pode não ser bem assim. Então, o que o Senhor Presidente está

a dizer é que, se calhar, o revisor pode não estar bem certo, e então vamos continuar com o

revisor? O revisor tem o princípio da prudência, mas nós aqui não, é sempre para frente,

aprovamos tudo. É esse o nosso princípio da prudência? É esta a minha questão que eu

estou aqui a pôr. Não tenho nada contra o revisor, agora, o revisor tem que ser para nós um

garante. E pelos vistos, se os serviços estão todos corretos, alguma coisa aqui tem que

estar  provavelmente  não certa,  é  só  isto,  a  minha é,  vamos aprovar  este  revisor,  este

revisor, se está a dizer as coisas corretas e acredito que estejam, amanhã a Câmara vai

contrariar o revisor ou vai seguir a posição do revisor? Se vai seguir a posição do revisor,

nós  seguimos  a  posição  da  câmara  e  aprovamos  o  revisor,  é  mais  do  que

claro.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------  Brito António Rodrigues Salvador – Presidente da Assembleia: ---------------------------

------   “Senhor  Deputado,  peço  só  que  esclareça  se  o  que  pretende  é  que  o  Senhor

Presidente responda se tem confiança ou não no revisor.”----------------------------------------------

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

------  “Não, isso ele já disse que tem, isso ele já disse que tem. O que nós precisamos é de

saber se, perante a posição do revisor, o Senhor Presidente da Câmara vai seguir posição

do revisor ou não, porque aí é que ele demonstra a confiança que tem nele. Não é dizer que

tem confiança e depois faço ao contrário.” -------------------------------------------------------------------

------  Brito António Rodrigues Salvador – Presidente da Assembleia: ---------------------------

------  “Senhor Deputado, não querendo eu meter-me. Esclareceu, mas como compreenderá,

estou seguro que em diversas situações, eu e os meus colegas de profissão não teremos a

mesma opinião, não é? E poderemos ter opiniões diferentes e poderá haver uma entidade

qualquer que nos venha esclarecer que afinal a posição é aquela. Neste momento, nós não

estamos a discutir  o assunto em si.  Nós temos que perceber porque é que este revisor

apresentou o que apresentou, digo eu e o que é que eles terão, o que é que o Executivo

terá para nos apresentar numa próxima quando esse assunto seja tratado. Agora, penso

que o aqui está em causa é saber se este revisor oferece garantias de segurança e de

confiança a este Executivo e a esta Câmara. Se já respondeu que sim a essa parte, penso

que por aí vamos ficar, porque o resto é outro assunto que virá na próxima Assembleia.” -----

------ Paulo Jorge Reis Tavares – PUF de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga; ----------------

------ “Está-se, claramente, aqui a confundir o papel de um revisor. A câmara não tem que ter

confiança nenhuma no revisor, um revisor é uma entidade independente, não é? Ou é uma

entidade à qual compete emitir uma opinião independente acerca das contas da Câmara,

ponto. Quem supervisiona, no fundo, e disciplina o trabalho de um revisor é, neste caso,

atualmente, o ROC, (impercetível) e também já muito a Comissão de Mercado de Valores

Imobiliários.  Portanto,  mais,  ao  revisor,  por  acaso  a  Câmara  não  é  uma  entidade  de

interesse público, porque se o fosse, por exemplo um banco, o facto de o revisor estar a

prestar esse esclarecimento, abriria um processo disciplinar. Porque ele não tem que dar

consultadoria, porque depois incorre num problema que é a autorrevisão, isto é, estar a

emitir  opinião  sobre  uma coisa  que  ele  emitiu  opinião.Não  me quero  alongar  muito,  a

questão é esta, o que o Senhor fez, fazem todos os revisores, e fê-lo, naturalmente dentro

de um espírito que não compete a nenhum de nós julgar, ele sabe em que condições fez e

essas ameaças à independência do revisor podem ser alvo de salvaguardas, não é? E de

certeza que eles as tomou, não vamos pôr isso em consideração, penso que em termos
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(impercetível) está a ser levada uma questão de confiança, quando ela não tem que haver,

peço desculpa, mas pelo desenrolar da conversa, penso que seria pertinente.” ------------------

------  Não se  tendo  registado mais  intervenções  relativamente  ao  ponto,  foi  colocado  a

votação e aprovado por maioria, com nove abstenções, sendo seis do PSD e três do CDS

a Proposta da Câmara Municipal para Nomeação do Revisor Oficial de Contas (Aquisição

de Serviços para Revisor Legal de Contas para os anos 2018 a 2020). -----------------------------

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

------ Neste ponto não se registaram quaisquer intervenções. ------------------------------------------

------ E nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente  da Assembleia Municipal, deu por

encerrados os trabalhos desta sessão, pelas zero horas e quarenta e cinco minutos, do dia

vinte e nove de fevereiro de dois mil e dezoito, 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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