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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

Ata da 1ª Sessão Extraordinária

da Assembleia Municipal de Águeda, de 19 de janeiro de 2018

------ Aos dezanove dias do mês de janeiro, do ano de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma

horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, teve lugar a 1ª Sessão Extraordinária da

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

------ 1 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal das Grandes Opções do

Plano, proposta de orçamento e mapa de pessoal para 2018;-------------------------------------

------ 2 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para Autorização prévia

de Compromissos Plurianuais, nos termos da alínea ccc) do nº 1 do artigo 33º do

Anexo I da Lei 75/2013, de 12/09, e da alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei 8/2012, de

21/02 – Aceitação do pedido de vistoria fora de prazo referente ao Protocolo nº 220/15

e adenda nº 301/16, no âmbito das obras de beneficiação nas instalações do Centro

Social,  Cultural  e  Recreativo  de  Crastovães  –  Aprovação  do  Compromisso

Plurianual; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de Alteração do objeto do

Apoio  Atribuído  ao  Centro  de  Apoio  Social  e  Animação  de  Segadães

(CASAS); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 4 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de alteração do Preço de

Venda  de  Lotes  no  Parque  Empresarial  do  Casarão  –  Águeda,  durante  o  ano  de

2018; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 5  –  Análise  e  votação  da proposta  da  Câmara Municipal  de  Complemento à

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

– Águeda durante o ano de 2018; ---------------------------------------------------------------------------

------ 6 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de 2ª prorrogação do

prazo de isenção de taxas nos processos de requalificação de edifícios e ocupação do

espaço público por motivo de obras; ----------------------------------------------------------------------

------ 7 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de 2ª prorrogação do

prazo da autorização de demolições de edifícios degradados – Período transitório e

isenção do pagamento da taxa relativa à emissão da certidão com a informação da

capacidade construtiva do prédio. -------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

------ Daniela Carina Mendes – Juntos; -----------------------------------------------------------------------

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

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

------ Marco Santos – em representação do PUF de Barrô e Aguada de Baixo; -------------------

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

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

------ Carlos Miguel Nolasco de Lemos – 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; -------------------------------------

------ Edson Carlos Viegas Santos – Juntos – Vice Presidente; ----------------------------------------
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------ 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 Daniela Carina Mendes. -------------------------------------------------------------------------------

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

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

------ Presidente da União de Freguesias de Barrô e Aguada de Baixo que seria substituído

pelo seu tesoureiro,  Marcos Santos. --------------------------------------------------------------------------

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

------ De imediato, o  Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento da correspondência

recebida pela Assembleia Municipal: --------------------------------------------------------------------------

------  Grupo Parlamentar Os Verdes, acerca do  Projeto de Resolução 1181, referente à

promoção da igualdade salarial entre mulheres e homens; ---------------------------------------------

------  Grupo Parlamentar  Os Verdes, acerca  do  Projeto de  Resolução 981 -  13º, pela

Defesa de um Serviço Postal Público de Qualidade Universal e a Reversão da Privatização

dos CTT; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Grupo Parlamentar Os Verdes, acerca do  Projeto de Resolução 555/13, relativo à

reposição de telecomunicações nas áreas afetadas pelos incêndios de quinze e dezasseis

de outubro; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Associação de Municípios de Carvoeiro do Vouga, contendo as Grandes Opções do

Plano e Orçamento para 2018; ---------------------------------------------------------------------------------

------ Vítor Cardoso, também enviada para os Senhores Membros do Executivo e o Senhor

Presidente da Câmara Municipal, passando à sua leitura, que se transcreve na íntegra: ------

 ------ “Excelentíssimo Senhor Presidente, findo o período eleitoral e o tempo necessário de

instalação  dos  órgãos  autárquicos  eleitos,  venho  recordar  que  o  grave  problema  de

poluição, falta de limpeza e assoreamento do leito e margens do rio Cértima se mantém. Na

campanha eleitoral, escutamos as palavras de todos os candidatos autárquicos, que nessa

altura  se  mostraram  chocados  e  empenhados  em  resolver  este  grave  problema.

Lamentavelmente, no dia seguinte às eleições, não ouvimos nem mais uma palavra sobre o
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rio Cértima. Recordo que estamos, que este assunto diz respeito a todos sem exceção e em

particular às Câmaras, às Assembleias Municipais, às Juntas Ribeirinhas, bem como à APA,

Associação  Portuguesa  do  Ambiente.  A  olho  nu,  felizmente,  não  tenho  constatado

descargas e maus cheiros como ocorreram anteriormente e aquando do meu primeiro alerta

público. No entanto, não tenho condições, nem conhecimentos técnicos para avaliar esta

situação. Mantém-se, como referi, a falta de limpeza do rio e das suas margens, bem como

o assoreamento completo do Rio e isso é fundamental  que se resolva o quanto antes.

Espero  e  desejo  que  este  problema  seja  um  assunto  prioritário  deste  vosso  mandato.

Aproveito a oportunidade para desejar a todos um excelente 2018.” ---------------------------------

------ Ainda a respeito da correspondência lida, o Presidente da Mesa informou que, após

reencaminhar a mesma ao Senhor Presidente da Câmara, recebeu o esclarecimento, cuja

leitura se transcreve na íntegra: --------------------------------------------------------------------------------

------ “Já iniciei  esta conversa na CIRA, mas naturalmente que não se trata de algo que

tenha resolução imediata. Estamos a falar da ligação do concelho de Anadia ao sistema da

CIMRIA.  Relativamente às competências nesta matéria, as entidades competentes são a

Agência Portuguesa do Ambiente e o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas,

bem como os proprietários confinantes, uma vez que se trata de um rio não navegável. O

assoreamento dos rios afeta não só o Cértima, mas ainda Águeda e o Vouga.” ------------------

------  Assembleia  Municipal  da Guarda,  passando à  sua leitura,  que se  transcreve na

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

------ “Em sessão Ordinária da Assembleia Municipal da Guarda, realizada no dia dezoito de

dezembro de dois mil e dezassete, foi apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD uma

moção de apoio ao Movimento Pelo Interior em Nome da Coesão, que se anexa e que foi

aprovada por  unanimidade.  A referida  Moção propunha ainda a  adesão  da Assembleia

Municipal ao referido Movimento, que já se concretizou. Nesta sequência convido Vossas

Excelências a aderirem também ao Movimento, o que poderão fazer através do endereço

www.movimentopelointerior.org,  consubstanciando  essa  adesão  em  apoio  à  coesão

nacional. Solicito, ainda, que este repto seja lançado também às Juntas de Freguesia da

área do Vosso Município.” ----------------------------------------------------------------------------------------

------ Assembleia Municipal de Viseu, contendo um Voto de Pesar relativo aos incêndios

de outubro de dois  mil  e dezassete, aprovado por unanimidade na Sessão Ordinária da

Assembleia Municipal de Viseu, realizada no passado dia vinte e dois de dezembro. -----------

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

------ Neste período não houve intervenções. ---------------------------------------------------------------

------------------------------------------ PERÍODO DA ORDEM DO DIA -------------------------------------
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------ 1 – Análise e Votação da Proposta da Câmara Municipal das Grandes Opções do

Plano, Proposta de Orçamento e Mapa Pessoal para 2018; ----------------------------------------

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

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

------ “Relativamente a este processo, naturalmente que é o assunto que efetivamente nos

traz aqui hoje e queria dar-vos conta de que efetivamente usamos a prerrogativa que nos

permite  apresentar  no  ano  seguinte  às  eleições  o  Orçamento  e  Plano  nos  três  meses

subsequentes à tomada de posse. E, portanto, dentro desse prazo aqui estamos e queria-

vos dar simplesmente algumas notas. A nota explicativa que acompanha o Orçamento de

Plano e o Plano Plurianual de Investimentos tem um texto relativamente denso, em que

tentamos explanar a nossa estratégia e uma visão sobre este orçamento e os próximos

anos e, portanto, queria-vos dar simplesmente alguns, três ou quatro pontos que constam

desse texto e que eu entendo que serão importantes para a nossa reflexão. É natural que os

próximos quatro anos, como entendem, trarão um conjunto vasto de desafios para o nosso

concelho,  sendo o  principal  o  de continuarmos a fazer  crescer,  quer  do ponto  de vista

económico, quer do ponto de vista da coesão social e territorial, um aspeto fulcral para o

desenvolvimento sustentado. Muito já foi feito, muito há para fazer, e embora encetando

nalgumas  áreas  uma  continuidade  estrutural,  como  o  caso  da  educação  ou  do

empreendedorismo e indústria, será necessário introduzir mudanças e novos ritmos noutras,

olhar mais e melhor para a nossa Águeda rural e florestal, para a proteção e melhoria das

vias de comunicação, para a requalificação das nossas freguesias, nomeadamente dos seus

núcleos principais,  nunca esquecendo questões estruturais  como as acessibilidades  e a

ligação a Águeda, de Águeda à rede viária principal nacional e a Aveiro, são aspetos que

estarão no centro das nossas atenções. Não poderia deixar de referir  a necessidade de

efetuar  igualmente  a  consolidação  das  contas  municipais,  que  o  presente  orçamento

espelha com a redução da despesa com vista a ganhar capacidade para alavancar projetos

futuros sem que tal  contudo ponha em causa qualquer função fundamental de apoio às

populações.  O presente orçamento representa um valor  global  de despesa de cerca de

quarenta e três milhões, quatrocentos e dezanove mil seiscentos e sete euros, e noventa e

quatro cêntimos,  resulta numa redução de cerca de seis milhões de euros em relação ao

orçamento apresentado no ano passado, sendo que tal redução se efetuou sobretudo em

termos de despesa de capital,  algo  que é compreensível  tendo em conta a redefinição

estratégica e a preparação de projetos para o investimento que será efetuado durante o ano

de dois mil e dezoito. Assim sendo, penso que levamos em conta para a elaboração deste

orçamento  três  vetores  estratégicos:  a  consolidação  orçamental,  o  planeamento  e
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redesenho da estratégia de intervenção territorial e a reprogramação e aproveitamento dos

fundos comunitários.  É importante realçar que,  apesar deste esforço de consolidação, a

autarquia aprovou em novembro último um pacote fiscal para dois mil e dezoito, que se

encontra entre os melhores a vigorar no País a este nível. O ano de dois mil e dezoito será

sobretudo  um ano  de  programação  e  elaboração  de  projetos  a  implementar  nos  anos

seguintes com especial ênfase para a necessidade de expandir o processo de requalificação

urbana da cidade de Águeda, que a cidade de Águeda sofreu, a todas as freguesias do

concelho e em especial  aos seus núcleos urbanos de maior dimensão. Esta política de

descentralização  conduzirá  a  uma  maior  consolidação  territorial  e  coesão  social,  como

disse, questões como a expansão do PEC Águeda, do Plano Empresarial do Casarão, o

controle das cheias no rio de Águeda, ou as questões de mobilidade e acessibilidade, entre

outras,  estarão  bem presentes  na  estratégia  municipal,  dando-se  ênfase  à  questão  da

mobilidade, já que é primordial a criação de uma melhor ligação de Águeda à rede primária

nacional, autoestrada, trabalhando simultaneamente a melhoria da rede interna do concelho,

como é o caso da estrada nacional n.º 1 e IC2, e dos inúmeros conflitos que esta apresenta.

De referir e porque é importante realçar e porque não percebo algumas contas que foram

divulgadas, nomeadamente pela Comunicação Social, está bem patente e bem espelhado

em termos de orçamento e plano de atividades que o nível de transferências previsto neste

orçamento  para  as  freguesias  atinge  um  valor  mais  especificamente  de  um  milhão,

oitocentos e oitenta e um mil e oitocentos euros, o que nos coloca num patamar que garante

que  as  transferências  municipais  para  as  freguesias  são  do  dobro  daquilo  que  lhe  é

transferido  pelo  Estado  Central  através  do  FEF.  Resumindo,  este  primeiro  plano  de

atividades  e  orçamento  do  atual  executivo  reflete  um equilíbrio  entre  os  compromissos

assumidos  no  anterior  mandato,  que  se  encontram  em  andamento  e  que  devem  ser

honrados,  e  as  políticas  que  se  pretendem  seguir  para  os  próximos  quatro  anos  de

mandato. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Como referido, as Grandes Opções do Plano e Orçamento para dois mil  e dezoito

assentam numa lógica de preparação de projetos e ações a implementar  nos próximos

quatro anos, será necessário concluir obras e reorganizar processos e projetos e encontrar

fontes de financiamento e dar início aos procedimentos concursais para a concretização dos

investimentos que se pretendem efetuar.” -------------------------------------------------------------------

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

------ “Nós analisamos com espírito aberto as cento e cinquenta e uma páginas, se não estou

em erro, deste orçamento, já tendo em conta as conversas prévias que tivemos no âmbito

das  audições  do  estatuto,  que  respeitam  ao  estatuto  da  oposição  e  aos  direitos  de
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informação  e  de  participação  que  lhe  são  conferidos,  e  encontramos  neste  orçamento

virtudes e naturalmente alguns defeitos, ou coisas de que gostamos e outras de que não

gostamos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------  Saliento aspetos bastante positivos,  o Senhor  Presidente já  se referiu  a alguns,  a

contenção  orçamental  é  sempre  importante,  se  calhar  mais  importante  é  fazer  bater  a

previsão da despesa com a despesa efetivamente executada, a previsão da receita com a

receita efetivamente alcançada, que é uma coisa que infelizmente não tem sido possível nos

últimos  anos.  Mas  há  coisas  bastante  importantes  que  foram  mencionadas,  como  a

necessidade  de  contribuir  para  a  sustentabilidade  a  todos  os  níveis  do  Município  e,

nomeadamente,  através  de  investimentos  na  iluminação  pública,  fazendo  com  isso

aumentar,  a  prazo,  as  poupanças  do Município  e,  portanto,  as verbas  disponíveis  para

investimento noutras áreas, e cumulativamente aumentar a qualidade do serviço prestado

aos cidadãos, em termos de iluminação. ---------------------------------------------------------------------

------ Daquilo que li, destaco a criação do Gabinete de Apoio ao Agricultor, aliás, era uma

proposta  nossa,  em programa anterior,  a  reestruturação  do  Lighting  Living  Lab, que  é

efetivamente necessária, o projeto Aldeia Segura, penso eu que vigorará numa primeira fase

como piloto e que me parece ser bastante interessante e, naturalmente, ter em atenção a

forma como vai ser renegociada a concessão à EDP. ----------------------------------------------------

-------  No  entanto,  quando  passamos  à  análise  do  orçamento,  deparamo-nos  com uma

questão que não é de menor importância a nosso ver e, por isso, eu pedi para usar da

palavra em primeiro lugar, uma vez que há uma questão prévia à análise desta proposta de

deliberação das Grandes Opções do Plano e do Mapa de Pessoal e que tem a ver com o

seguinte, a lei número quarenta e dois, dois mil e dezasseis, que respeita ao Orçamento de

Estado de dois mil e dezassete, foi aprovada, publicada em vinte e oito de dezembro, diz no

seu  artigo  octogésimo  terceiro,  que  respeita  à  previsão  orçamental  de  receitas  das

autarquias  locais  resultante  da  venda  de  imóveis,  no  seu  número  um,  o  seguinte:  os

Municípios não podem, não podem, na elaboração dos documentos previsionais para dois

mil  e  dezoito,  orçamentar  receitas  respeitantes  à  venda  de bens  imóveis  em montante

superior à média aritmética simples das receitas arrecadadas com a venda de bens imóveis

nos trinta e seis meses que precedem o mês da sua elaboração. O mês da elaboração

deste orçamento, presumo eu, é este. Se foi no anterior, de qualquer forma, também não

está muito longe. No seu número dois estipula o seguinte: a receita orçamentada a que se

refere  o  número  anterior  pode  ser  excecionalmente  de  montante  superior  se  for

demonstrada a existência de contrato já celebrado para a venda de bens imóveis. O que é

que isto quer dizer? Quer dizer que excecionalmente, se já tiver sido feito um contrato que
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permite à Câmara Municipal ter como seguro esse encaixe, ela pode no orçamento colocar

a verba em questão. Ora, o Orçamento de Estado de dois mil e dezoito, no seu artigo 105º

tem  exatamente  a  mesma  disposição.  O  objetivo  destas  disposições  que  estão  no

Orçamento  é  de  travar  o  empolamento  dos  Orçamentos  Municipais,  evitando  que  as

Câmaras façam previsões irrealistas para poderem realizar despesas de outra forma. Note-

se que esta disposição não proíbe a Câmara de realizar a receita com a venda dos terrenos,

aquilo  que  impede  é  que  realize  igual  montante  de  despesa,  isto  se  não  houver

naturalmente sobre-orçamentação noutras áreas. Ora, na presente proposta, a rubrica com

o código de classificação económica 07010802, que respeita aos terrenos, no orçamento da

receita  prevê  a  realização  de  2,5  milhões  de  euros  em  vendas  de  terrenos,  números

redondos, fui verificar as contas aprovadas e aí lemos que em dois mil  e quinze, foram

realizados  quinhentos  e  noventa  e  quatro  mil,  setecentos  e  cinquenta  e  oito,  vírgula

cinquenta euros,  em dois  mil  e  dezasseis,  novecentos e três mil  e  trinta e oito  e treze

cêntimos, no relatório do terceiro trimestre de dois mil e dezassete, portanto, respeitante às

contas  até  setembro,  estavam  realizados  trezentos  e  oitenta  quatro  mil,  setecentos  e

noventa e seis euros e oitenta a sete cêntimos, em vendas de terrenos, a média aritmética

destes valores dá seiscentos e vinte e sete mil, quinhentos e trinta e um euros e dezasseis

cêntimos,  portanto, a não ser que no quarto trimestre de dois mil e dezassete se tenha

realizado cinco milhões, seiscentos e dezassete mil, quatrocentos e seis euros e cinquenta

cêntimos em vendas de terrenos, o disposto na Lei do Orçamento de Estado não está a ser

cumprido neste orçamento. E, portanto, eu deixo duas questões que são prévias a qualquer

apreciação  do  orçamento,  a  primeira  é  se  a  Câmara  vendeu mais  de  cinco  milhões  e

seiscentos mil euros de terrenos no último trimestre, e se isso não tiver acontecido se está a

Câmara Municipal  em condições de nos demonstrar  aqui  a existência  de contratos que

perfaçam aproximadamente um vírgula oito milhões de euros.” ---------------------------------------

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

------ “Eu vou justificar-me com a informação técnica que tenho e com o que diz exatamente

a respetiva rubrica, 070108 refere-se a mercadorias e efetivamente são terrenos, porque os

terrenos são aqui contemplados como mercadorias e não como bens imóveis, tivemos esse

cuidado  e,  portanto,  e  efetivamente  temos  contratos  de  promessa  e  temos  toda  uma

perspetiva de atingirmos valores significativamente mais altos com a ampliação e com a

segunda fase do Parque Empresarial  do Casarão,  e com outros bens efetivamente que

possam acontecer. Agora houve o cuidado de caraterizar aqui, exatamente como podem ver

é a rubrica 070108, não são bens imóveis, mas mercadorias. Atenção, eu volto a referir, é a
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informação  técnica  que  tenho  e  efetivamente  é  o  que  posso

ler.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------  “Senhor  Presidente  da Câmara,  muito  obrigado  pelo  seu  esclarecimento,  mas  ele

suscitou-me uma dúvida e,  por isso,  este pedido de esclarecimento.  Em que rubrica do

orçamento  se  encontra  a  venda  de  bens  imóveis?  Qual  é  o  código  da  classificação

económica, Senhor Presidente? Senhor Presidente, eu acho que cometemos aqui um certo

risco, porque o objetivo da Lei é claro e não me parece, embora a minha formação não seja

da área da economia, é mais da área das ciências, não me parece que isto esteja conforme

àquilo que está estipulado no Orçamento de Estado, o Orçamento de Estado respeita à

venda  de  imóveis,  eu  é  que  mencionei  a  rubrica  porque  é  nessa  rubrica  que  nós

encontramos as receitas a que se refere esse termo utilizado na Lei da venda de imóveis. A

minha preocupação é que estejamos a aprovar alguma coisa que seja ilegal, no entanto, se

a Câmara Municipal, e não pretendendo abusar da sua paciência, Senhor Presidente, se a

Câmara Municipal entender manter a apreciação deste assunto nesta reunião tal como está,

nós  naturalmente  vamos  ter  de  pedir  pareceres,  nomeadamente  à  Direção  Geral  de

Finanças  e  ao  Tribunal  de  Contas  sobre  este

assunto.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Naturalmente que reitero a minha confiança nos serviços técnicos da autarquia que

elaboraram este documento, na sua capacidade técnica, no entanto, que é sempre possível,

em  tese,  será  sempre  possível,  qualquer  irregularidade,  estaremos  naturalmente

completamente disponíveis para os sanar e virmos de imediato a uma Assembleia para

fazermos qualquer  eventual  revisão orçamental  que fosse necessária.  Agora volto-vos a

dizer, este documento foi elaborado pelos serviços técnicos da autarquia perante os quais

reitero  toda  a  minha  total  confiança  na  sua  capacidade  técnica  até  porque  não  é

indiscutivelmente a primeira vez que a estão a realizar. Sendo naturalmente um documento

feito por pessoas com, possivelmente, sempre com a possibilidade que possa haver alguma

lacuna que naturalmente logo que sejamos, naturalmente que vamos pedir  esse tipo de

pareceres,  aceito  a recomendação do Senhor  Deputado da Assembleia  Municipal  e,  se

houver alguma irregularidade, há o compromisso de virmos aqui de imediato fazer o que

temos que fazer que é vir aqui corrigi-lo e colocá-lo na devida ordem.” -----------------------------

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

------ “Da análise que fiz às Grandes Opções do Plano e Orçamento para dois mil e dezoito,

não  me  parece  que  haja  grandes  novidades.  O  documento  de  apresentação  contém
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algumas ideias interessantes, mas quando analisamos o orçamento verificamos que a frieza

dos números  nos diz  que,  na  sua maioria,  as  mesmas não passam de mero  plano de

intenções apontando muitas possíveis  obras para os anos seguintes.  Não querendo ser

fastidioso pois, tendo em conta a importância deste ponto da ordem de trabalhos haverá

com  certeza  lugar  a  muitas  intervenções,  dou  apenas  o  exemplo  dos  investimentos

destinados às velhas freguesias do nosso concelho,  assunto que foi  muito badalado na

última  campanha  eleitoral  por  todas  as  candidaturas,  sendo  o  Juntos,  que  agora  são

Executivo,  os  que  mais  prometeram,  olhando  para  o  orçamento  mais  uma  vez  não

passamos das intenções, diminuíram as transferências da Câmara para freguesias e não se

vislumbram obras de grande monta efetuadas pelo município nas mesmas, como tal não me

parece que seja ainda desta vez que se vá assistir à tão anunciada mudança, continuando

as obras a ser canalizadas essencialmente para o centro da cidade. Ainda em relação ao

orçamento,  tenho  algumas  questões  relativas  a  rubricas  que  me  chamaram  a  atenção

devido ao seu valor sobre as quais gostaria de ouvir esclarecimentos do Senhor Presidente

da Câmara. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Encargos e Instalações, rubrica 020202, Limpeza e Higiene, mais de um milhão e meio

de  euros,  rubrica  020214,  Estudos,  Pareceres,  Projetos  e  Consultadoria,  novecentos  e

dezasseis mil euros, rubrica 020220, Outros Trabalhos Especializados, quase um milhão e

meio  de  euros.  Do  lado  da  receita,  Rendimentos  de  Propriedades,  Juros,  Sociedades

Financeiras, 050201, Bancos e Outras Instituições Financeiras, duzentos mil euros de juros,

por último o eterno problema dos Outros, falado há muitos anos, se não me enganei nas

contas, quatro milhões e meio de euros.”---------------------------------------------------------------------

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

------ “Em primeiro lugar, gostaria de desejar um excelente ano de dois mil e dezoito, penso

inclusivamente  que  faço  minhas  as  palavras  de  todos.  Em  segundo  lugar,  queria

parabenizar  o Senhor  Presidente  da Assembleia  por ter  decidido colocar  este ponto na

Ordem de Trabalhos em primeiro lugar, penso que assim se privilegia a discussão política e

ganha a democracia, os meus parabéns por esse facto. Em terceiro lugar, gostava de fazer

três  perguntas  prévias,  e  primeira  é  dirigida  ao  Senhor  Presidente  do  Executivo,

perguntando-lhe qual o montante da dívida da Câmara Municipal de Águeda no final do ano

de dois mil e dezassete e dos compromissos assumidos? Gostaria também de saber qual

era o montante em final do ano das disponibilidades da Câmara Municipal de Águeda? E,

por último, gostava de perguntar ao Senhor Presidente da Assembleia se os documentos

disponibilizados aos membros da Assembleia foram todos, para este ponto,  foram todos

aprovados em reunião de Câmara.”----------------------------------------------------------------------------
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------ Pedro António Machado Vidal – PUF do Préstimo e Macieira: -------------------------------

------  “Na análise que fizemos a  este orçamento,  de facto verificamos que há aqui  uma

redução nas transferências correntes e de capital para as Juntas de Freguesia. Li também

hoje porque recebi, e apenas hoje, a Declaração de Voto da Senhora Vereadora do PSD,

que só hoje é que nos foi enviada, que também salienta isto, uma diminuição, visto que no

orçamento de dois mil e dezassete o valor das despesas correntes seria de um milhão e

duzentos e trinta e oito mil euros, e passa para um milhão duzentos e trinta e um mil euros,

e nas despesas de capital o que era seiscentos e sessenta mil, passa para seiscentos e

cinquenta mil.  Mas da análise também que fiz ao orçamento e pedia aqui a atenção do

Senhor Presidente da Câmara, também verifiquei aqui um erro de contas, na rubrica 111, na

página  quatro,  nas  Grandes  Opções  do  Plano,  visto  que  o  apoio  para  as  Juntas  de

Freguesia dos Espaços do Cidadão, que já foram inclusivamente inaugurados no mês de

setembro,  na  última  semana  de  setembro  do  ano  passado,  quando  foram  feitas  as

inaugurações,  quase  na  véspera  das  eleições,  na  rubrica  aparece  vinte  e  seis  mil  e

quatrocentos euros, certo? Ora, vinte e seis mil e quatrocentos euros são duzentos euros

por posto, vezes onze, a conta que a Câmara fez foram duzentos euros por posto, vezes

onze Juntas, vezes doze meses. Portanto, fico contente porque vi que a Câmara já nos vai

começar a pagar a partir de janeiro, que é o que aqui está, só que fizeram foi as contas mal

porque não são onze postos de atendimento, são vinte, certo? Era um posto por cada ex-

Junta de Freguesia, e o que aqui está é por onze, portanto, eu acredito que aqui também

haja um erro, e pergunto à Câmara Municipal se estou certo ou se estou errado, porque aqui

o valor que está de vinte e seis mil e quatrocentos euros, passa para quarenta e oito mil

euros, e aí de facto acaba por haver um aumento nas transferências para as Juntas de

Freguesia  e  aí  sim,  havendo  a  correção  desta  rubrica,  haverá  um  aumento  nas

transferências para as Juntas de Freguesia, caso haja a correção deste ponto porque aqui

as contas estão claras,  duzentos euros,  onze freguesias,  vezes doze,  vinte e seis mil  e

quatrocentos  euros  que  é  o  valor  que  aqui  está,  mas  não  são  onze,  são  vinte.  É

tudo.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Em relação às transferências para as Juntas de Freguesia,  eu não vou falar  com

palavras minhas, vou falar com palavras do Executivo, a página nove do documento que

tenho  diz  o  seguinte:  contudo,  o  ano  de  dois  mil  e  dezoito  será  sobretudo  o  ano  de

programação e elaboração de projetos a implementar nos anos seguintes,  com especial

ênfase para a necessidade de expandir o processo da requalificação urbana, que a cidade

de Águeda sofreu,  a todas as freguesias  do concelho e em especial  aos seus núcleos
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urbanos de maior  dimensão,  esta  política  urbana  de descentralização  conduzirá  a  uma

maior  consolidação territorial  e  coesão social,  algo que se pretende reforçar  durante os

próximos quatro anos. Senhor Presidente, digníssimo Executivo da Câmara, eu continuo a

acreditar que isto efetivamente seja verdade, confio que haja a inteligência suficiente para

apoiar as Freguesias nas suas idiossincrasias, nas suas capacidades de serem diferentes

umas  das  outras  para  se  racionalizar  efetivamente  o  dinheiro  que  se  dispõe.  Confio

efetivamente como vocês, não são palavras minhas, são palavras vossas, eu não estou a

defender o Executivo com palavras minhas, são palavras vossas, eu confio que isto seja

efetivamente a verdade dos próximos quatro anos.” ------------------------------------------------------

------ Brito António Rodrigues Salvador - Presidente da Mesa da Assembleia: -----------------

------ “Senhor Presidente,  dava a palavra ao Senhor Presidente da Câmara e agradecia

também que, na sua resposta ao Deputado Carlos Almeida, que esclarecesse, uma vez que

eu não estive presente na reunião de Câmara, mas partindo do princípio que terão sido

aprovados  os  documentos,  que  esclarecesse  se,  de  facto,  esses  documentos  foram

aprovados na reunião de Câmara.”-----------------------------------------------------------------------------

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

------ “Nesta ronda de intervenções, eu gostava de pegar nas palavras do António Jorge

Oliveira  e,  efetivamente,  corroborar  o  que  diz.  Um  Orçamento  e  Plano  de  Atividades,

sobretudo  o  Plano  de  Atividades,  é  exatamente  isso,  é  um  processo  de  intenções.

Historicamente, nesta casa, um Plano de Atividades nunca foi cumprido na íntegra mas,

ainda mais interessante, teve várias vezes, muitas vezes em vários anos algumas revisões

que vieram aqui, que naturalmente e nada me admira é perfeitamente expectável que isso

possa vir a acontecer e, portanto, é exatamente isso, portanto, isto é um Plano de Intenções.

Provavelmente, não faremos algumas coisas ou não conseguiremos fazer algumas coisas

que nos propomos fazer  e  que estão aqui  e até viremos a  fazer  outras,  agora não há

dúvidas  nenhumas  que  é,  efetivamente,  um  Plano  de  Intenções  e  que  está  aqui

perfeitamente descrito, agradeço as palavras do Senhor Presidente da Junta de Macinhata

do Vouga, porque é efetivamente assim, este é um primeiro ano,  é um primeiro ano do

mandato e, portanto, eu pedia-vos para esperarem para ver e para verem uma coisa muito

simples,  a nossa determinação é efetivamente fazermos aquilo que andamos a dizer às

pessoas que iríamos fazer. É um objetivo desta Câmara descentralizar, irmos mais para as

freguesias,  toda  esta  lógica  da  regeneração  urbana  que  tivemos  dentro  da  cidade,

aproximá-la um pouco mais sobretudo daqueles núcleos mais urbanos das freguesias, que

precisam e precisam muito, é esta a noção que nós temos de efetivamente uma intervenção

mais estruturada e precisamos de uma coisa muito simples, precisamos de fazer projetos,
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precisamos de arranjar fontes de financiamento para isto,  precisamos de lançar obras e

temos três anos para as fazer e, provavelmente, criarmos aqui toda uma dinâmica que se há

de prolongar por mais do que estes três, do que estes quatro anos que virão pela frente. Por

isso, uma vez mais dizia-vos que, em vez de se precipitarem a começarem a dizer já, ou a

tentarem fazer passar a ideia de que nós não cumprimos, que não, com a palavra, peço-vos

tranquilidade, calma, esperem para ver, esperem até ter razão, assim não têm ainda, e acho

que nós estarmos a falar sem ter motivos sequer para podermos dizer e a precipitar-nos

logo com um documento em que disse-o aqui,  repeti-o,  tive o cuidado de repetir  várias

vezes, em várias passagens, o que é que se tratava este documento, qual era, o que é que

este documento contém, e quais são, exatamente, este processo todo de transição que é

preciso fazer, não percebo porquê essa admiração, porque isto é um mero processo de

intenções, conforme referiu. -------------------------------------------------------------------------------------

------ Relativamente às rubricas que me disse e que falou de limpezas, eu queria-lhe dizer

que as limpezas a que se refere têm, por exemplo, entre outras coisas, as transferências

para a empresa que nos faz a recolha de resíduos e é a ERSUC que nos faz o tratamento

de resíduos e, como bem sabe, só logo aí são valores muito, muito, muito significativos, e

que, portanto, justificam muito perto desse valor que diz, depois há outras questões ligadas

à limpeza, mas com certeza que não estava a pensar nestas duas situações que estão aqui

perfeitamente  definidas  e  bem  identificadas.  Depois,  naturalmente  que  falou  em  mais

algumas que eu tenho alguma dificuldade em estar aqui a ver mas é, eu só queria dar a

noção que, afinal de contas, estes Outros, às vezes, e outras coisas do género têm depois

em  Orçamento  e  Plano  uma  justificação  absolutamente  plausível,  e  voltamos  a  uma

conversa que é estafada desde há muito tempo, efetivamente os Outros que aqui estão, isto

é um documento tipo e estes Outros, são Outros porque não têm uma classificação formal e

é um documento técnico, se forem ao Plano Plurianual de Investimentos que está à frente,

naturalmente que veem que as coisas estão perfeitamente plasmadas e, com certeza, terão

todas uma repercussão e rubricas perfeitamente identificadas. ---------------------------------------

------ Queria dizer, relativamente ao Carlos Almeida, queria-lhe dizer que no próximo mês

teremos aqui uma Assembleia e que, com toda a certeza, teremos essa informação toda de

qual  é  a  disponibilidade  financeira  do  município  no  final  do  ano,  aliás,  fará  parte  dos

documentos que teremos que enviar para a Assembleia e queria-lhe dizer também que na

reunião de Câmara foram aprovados todos os documentos que legalmente tinham que ser

aprovados,  a  única  coisa  que não foi,  foi  a  nota  explicativa,  só  a  nota  explicativa  que

acompanha as Grandes Opções do Plano é que não estava na reunião de Câmara, mas

legalmente,  como  sabe,  não  tinha  que  estar.  Pedro  Vidal,  os  Espaços  das  Junta  de
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Freguesia, eu queria fazer uma coisa muito simples, vamos na próxima semana marcar uma

reunião com todos os Presidentes de Junta, para começarmos a tratar da celebração dos

acordos e da negociação dos acordos de execução, eu acho que esse que é um objeto em

que muitas das negociações que estavam para trás vão ser inseridas dentro desse âmbito,

em vez de estarmos aqui a fazer pagamentos mais ou menos burocratizados relativamente

a pequenas operações, nomeadamente como esses tais duzentos euros por mês que teriam

sido falados no mandato passado, portanto, a ideia é integrarmos no bolo dos acordos de

execução e,  depois com o método que nós reconhecemos que vai funcionar durante os

quatro anos fazermos as transições, as transferências financeiras, estou a dizer que temos

aqui  um  bolo,  e  que  vamos  negociar  isso  em  sede  de  acordos  de  execução.  Depois,

relativamente  ao  Pedro  Marques,  agradecer  as  palavras  e,  naturalmente,  agradecer  a

confiança depositada.”---------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “A minha primeira nota vai para o facto de registar que, portanto, não me queira dizer

hoje qual é o montante da dívida das disponibilidades,  parece-me uma questão óbvia e

simples que poderia muito bem responder e, com certeza, que ia ajudar a este movimento

de transparência que se deseja. A segunda questão prende-se com o seguinte, eu ouvi o

Senhor Presidente da Câmara, no fundo, a pedir paciência, mas eu tenho uma pergunta

para lhe fazer, este executivo em permanência, que ganhou as eleições, portanto, teve da

parte dos Aguedenses a maioria dos votos, os meus parabéns por isso, rogou-se na legítima

ideia de ser a continuação do trabalho que era feito, portanto, eu não estou a perceber para

que é que é preciso paciência quando este é um trabalho de continuidade. A quarta questão

é a  seguinte,  um orçamento,  na  minha  modesta  opinião  e  sou da  área,  nunca  foi  um

manifesto de intenções, aliás temos aqui muitos empresários que fazem orçamentos nas

suas empresas e, com certeza, que os fazem não para serem manifestos de intenções. O

quarto  é  o  seguinte,  os  Outros,  eu  não  quis  falar  sobre  eles,  mas vocês  tiveram uma

excelente  oportunidade para os explicar,  mais  uma vez a bem da transparência,  no  tal

documento explicativo do orçamento podiam ter dado essa explicação. Em quinto lugar, e

não  estamos  aqui  para  atrapalhar,  entendam,  eu  queria  lembrar  o  que  diz  o  artigo

quadragésimo sexto da Lei setenta e três, dois mil e treze, que se refere ao Orçamento

Municipal, diz o artigo quadragésimo sexto o seguinte: “Orçamento Municipal, número um, o

Orçamento Municipal inclui nomeadamente os seguintes elementos, relatório que contenha

a apresentação e a fundamentação da política orçamental proposta, incluindo a identificação

e a descrição das responsabilidades contingentes”, portanto, fico a perceber que não foi

aprovado em reunião de Câmara, presumo, “b) mapa resumo das receitas e despesas da
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autarquia local que inclui no caso dos municípios de forma autónoma as correspondentes

verbas dos serviços municipalizados quando aplicável,  c)  mapa das receitas e despesas

desagregado segundo a classificação económica a que acresce, de forma autónoma, o dos

serviços  municipalizados  quando aplicável,  d)  articulado que contenha as medidas  para

orientar  a  execução  orçamental.  Dois,  o  Orçamento  Municipal  inclui,  para  além  dos

mencionados  em  legislação  especial,  os  seguintes  anexos:  orçamentos  dos  órgãos  e

serviços do município com autonomia financeira, b) orçamentos quando aplicável de outras

entidades participadas em relação às quais se verifique o controle ou presunção do controle

pelo município de acordo com o artigo setenta e cinco, c) mapa das entidades participadas

pelo  município  identificadas  pelo  respetivo  número  de  identificação  fiscal,  incluindo  a

respetiva percentagem de participação e o valor correspondente.” Independentemente do

que diz a Lei, eu tomei a liberdade de ir verificar o que os municípios, nomeadamente estes

aqui à volta e outros pelo País inteiro, apresentavam nos seus orçamentos, todos eles com

afinco preenchem os quesitos do artigo quarenta e seis da Lei setenta e três, dois mil e

treze,  portanto,  eu  pedia  claramente  ao  Senhor  Presidente  da  Assembleia,  qual  é  a

interpretação que devemos ter sobre este caso?” ---------------------------------------------------------

------ Pedro António Machado Vidal – PUF do Préstimo e Macieira: -------------------------------

------ “Senhor Presidente, eu vou voltar a fazer a pergunta, porque é um assunto que me

interessa, no caso, para a minha freguesia, estamos a falar de seiscentos euros por mês,

vezes doze meses são sete mil e duzentos euros ano, e este dinheiro ajuda-me a pagar

salários. Aqui estão vinte e seis mil e quatrocentos euros, estamos a falar de uma obra que

já foi inaugurada em setembro do ano passado, que são o Espaço do Cidadão, o que eu

quero saber é a partir de quando, de que mês, é que eu passo a receber os seiscentos

euros a que eu tenho direito, se é a partir de janeiro, se é a partir de fevereiro, se é a partir

de março, de abril, a única resposta que eu quero saber, porque eu já vi que o valor está

errado, duzentos euros vezes onze, vezes doze, vinte e seis mil e quatrocentos euros é o

que aqui está plasmado. Teriam que estar quarenta e oito mil euros, quero saber a partir de

que mês é que eu e os meus colegas, Presidentes de Junta, que aqui estão também e que

também têm os seus Espaços do Cidadão, já montados, a partir de que mês é que nós

começamos a receber? Só isso. É tudo.”---------------------------------------------------------------------

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

--------- “Desculpe voltar ao assunto inicial, mas não ficou claro, pelo menos não percebi que

houvesse resposta às duas questões que eu coloquei, em particular, voltava a perguntar se

está em condição de nos demonstrar imediatamente a existência de contratos que perfaçam

aproximadamente um milhão e oitocentos mil euros, para permitir inscrever no orçamento
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para, seja em que rubrica for, venda de imóveis, dois milhões e meio de euros, é que se não

houver  essa  disponibilidade  para  imediatamente  demonstrar  a  existência  de  contratos,

qualquer deliberação que venha a ser tomada nesta casa sobre este orçamento é ilegal, e

eu já lhe disse aqui no início,  fazemos uma apreciação global do orçamento que não é

negativa, mas nós não, não praticamos ilegalidades, Senhor Presidente, e, portanto, não

teremos outra escolha,  não teremos outra via,  se não for  este assunto esclarecido  nos

termos da Lei do Orçamento de Estado que são muito claros e muito precisos, seremos

obrigados a votar contra este orçamento, independentemente do juízo de valor que façamos

sobre a distribuição das verbas pelo orçamento.” ----------------------------------------------------------

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

------ “Pensava que vinha intervir depois da intervenção do Senhor Presidente, porque era

nessa sequência,  mas faço esta  primeira  parte  e,  depois,  espero  pela  sua  resposta  e,

depois,  continuo.  O primeiro  esclarecimento  tem a  ver  com isto,  Senhor  Presidente  da

Assembleia  Municipal,  o  meu  colega  Carlos  Almeida  fez,  tem  feito  um  conjunto  de

perguntas, porque compete ao Senhor Presidente e à Mesa verificar a conformidade legal e

admitir as propostas da Câmara Municipal legalmente sujeitas à competência deliberativa da

Assembleia Municipal. Na última Assembleia Municipal, todos se recordarão que veio aqui

uma proposta da Câmara para serem votadas taxas e que depois toda ela em conjunto, que

do nosso ponto de vista era ilegal,  mas a Assembleia,  e muito bem, por  intermédio do

Senhor Presidente ultrapassou esse facto através de uma votação própria da Assembleia.

Hoje, estamos aqui perante outras decisões que têm a ver com o entendimento de algumas

pessoas da Assembleia sobre a legalidade do que aqui nos está a ser proposto e o Senhor

Presidente para o futuro tem que se acautelar, tem que se acautelar, provavelmente tem

que  ter  meios  também,  mais  meios  ao  seu  dispor,  não  se  preocupe  o  Orçamento  da

Assembleia Municipal são quarenta mil euros, é 0,1% do Orçamento da Câmara, é 1% do

Orçamento da Assembleia Municipal de Lisboa, portanto, tem espaço para poder andar, se

contratar  meios,  não será   nenhum gastador  e  é  importante  que  o  Senhor  esteja  bem

assessorado para não andarmos aqui a fazer estas figuras, isto porquê? E porque é que o

trazemos aqui? Trazemo-lo aqui porque, quando foi a reunião de Câmara que aprovou o

orçamento, a Vereadora do PSD pediu e explicou na reunião que os elementos que estavam

a ser propostos eram elementos insuficientes, porque, ao longo de muitos anos em várias

reuniões de Câmara já desde dois mil e dois, três e ainda nem sequer a anterior Câmara

tinha tomado posse, já os orçamentos vinham a reuniões de Câmara com o tal documento

explicativo, que o meu colega Carlos Almeida diz que faz parte do artigo 46, referente ao

Orçamento Municipal do tal relatório que acompanha a apresentação e a fundamentação da
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política orçamental proposta. Para que nós percebamos, o que foi a reunião de Câmara foi

um conjunto de rubricas. Portanto, este documento que enquadra o orçamento não foi a

reunião  de Câmara,  portanto,  em reunião de Câmara  não se  falou  de um conjunto  de

situações que o Senhor Presidente da Câmara aqui falou hoje, que leu do documento que

retirou e, portanto, as pessoas quando estão em reunião de Câmara não têm os elementos

para analisar. Esse documento é nos entregue nos documentos da Assembleia Municipal,

esse documento não foi aprovado em reunião de Câmara, não sendo aprovado em reunião

de Câmara não nos devia ser entregue à Assembleia Municipal, o Senhor Presidente da

Assembleia Municipal está a cometer uma ilegalidade, porque está a entregar documentos

com  base  de  uma  pressuposta  aprovação  que  não  existiu,  ainda  que  hoje  o  Senhor

Presidente da Câmara possa dizer o seguinte: “eh pá, mas a minha ideia não é nada essa, é

só para vocês terem uma orientação”. Mas isso é um documento à posteriori, as pessoas

quando vão a reunião de Câmara, os Senhores Vereadores, e estão aqui seis e o Senhor

Presidente, são dados um conjunto de elementos para analisarem, não é depois de eles

terem feito as suas intervenções, que fazem a seguir um documento orientador, primeiro

faz-se  um  documento  orientador  e  depois  vê-se  como  é  que  se  consegue  encaixar  o

documento orientador nos números e apresenta-se, é isto, como diz o meu colega Carlos

Almeida,  um orçamento  não  é  nada  uma coisa  assim  meramente  indicativa,  não  é,  e,

portanto, é isto que está aqui em discussão. ----------------------------------------------------------------

------ Não estou aqui para levantar nenhuma questão de nenhuma legalidade ou ilegalidade,

mas o que se pretende é que a Câmara tenha mais cuidado neste processo, e a Assembleia

Municipal, o Senhor Presidente também, do meu ponto de vista, para situações futuras. ------

------ Quero também fazer um outro esclarecimento, não sei se é um esclarecimento, mas é

aquilo  que,  segundo eu bem me lembro,  eh pá,  eu também não sou da área,  mas um

terreno não é uma mercadoria, isso, por amor de Deus, isto é uma coisa, ouvir dizer isto

aqui é uma coisa que me assusta, mas eu penso que estarão a falar de uma coisa que já

estava em orçamentos anteriores, os Senhores Vereadores que faziam parte do anterior

executivo, em que o Senhor Presidente da Câmara e vocês, consideraram terrenos como

mercadorias no orçamento que tinha a ver com a forma como os iam vender, por ser, era

muito mais fácil depois na transição, mas é muito diferente do que aquilo que diz o colega

Miguel, porque se isso foi uma forma que encontraram momentaneamente para facilitar a

transação,  o  colega  Miguel  diz  outra  coisa,  o  Miguel  diz  outra  coisa,  atenção,  para

elaborarem um orçamento isto tem regras e vocês não cumpriram com estas regras e não

podem agora vir dizer que um terreno está ali considerado como mercadoria, não está, um

terreno não é uma mercadoria, aquilo foi uma forma que se encontrou para resolver esse
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problema, mas da maneira como estamos a fazer, não estamos a cumprir, por aquilo que diz

o Miguel, com a Lei e, portanto, não confundamos, podem lá dar as explicações que vocês

quiserem, mas um terreno nunca é uma mercadoria, essa é a questão. Mas muito bem, há

técnicos na Câmara,  que com certeza, com certeza, saberão, saberão, saberão interpretar

isso.  Portanto,  posto  esta  análise  prévia  e  estamos  aqui  muito  a  falar  de  questões

meramente formais e legais, penso que não estamos a cumprir com nada disto, penso que o

apelo que o PSD faz é para que no futuro isto melhore, o próprio Carlos deu já o exemplo de

vários orçamentos e é, importante melhorarmos nisto, vamos à componente importante do

próprio orçamento em si, se o orçamento é bom, se é mau, basicamente falando sobre isto.-

------ Já o dissemos e já disse aqui o meu colega Carlos Almeida e temos que perceber isto,

esta  não  é  uma  Câmara  nova,  este  Executivo  é  um  Executivo  com  doze  anos  de

experiência, não somos nós que o dizemos, foi o Executivo, foi o Grupo do Juntos que se

apresentou assim ao eleitorado, que fez assim campanha e fez da sua principal bandeira a

sua  experiência,  informando  o  eleitorado  que,  basicamente,  seriam  a  continuidade  do

mandato do Dr. Gil Nadais. Portanto, ao fim de doze anos, não podem vir agora pedir deem-

nos aqui o benefício da dúvida, porque nós, não tarda muito, o Dr. Gil Nadais até já atingiu o

limite, não tarda muito vocês também, portanto, não pode haver o benefício da dúvida ao

final de doze anos, essa maioridade em política já passou há bastante tempo e, portanto, o

que nós temos que olhar é para o que se nos propõem. E, claro, quando estamos a analisar

um orçamento, qualquer um de nós, em nossa casa, a primeira coisa que queremos saber é

o que é que vem de trás. Como é que nós aqui na Assembleia conseguimos analisar um

orçamento se não sabemos qual é a dívida da Câmara e quais são os compromissos já

assumidos? Os tais, como diz a Lei, as tais responsabilidades contingentes? A Lei define-a.

Se nós não sabemos como é que vamos analisar isso? É a dívida que disse o Senhor

Presidente da Câmara que não ultrapassaria os dois milhões e meio de euros? É a dívida

que o  PSD aqui  disse? Que entre compromissos e dívida,  que andava nos catorze ou

quinze milhões de euros? Lembram-se disso? Eu assumo o que digo, bem quer dizer, cada

um, está aqui, é verdade que em abril vamos aprovar contas e saberemos isso, mas quem

faz o orçamento para o fazer tem que saber  o que é que está,  não se pode fazer um

orçamento sem saber qual é a carga que temos às costas, e foi o que o meu colega Carlos

Almeida perguntou, porque isso tem que estar aqui no orçamento, mas tem que estar, diz,

diz  a  Lei,  artigo  quarenta  e  seis  do  Orçamento  Municipal:  relatório  que  contenha  a

apresentação e a fundamentação da política orçamental proposta, incluindo a identificação e

descrição das responsabilidades contingentes. Está clarinho como a água, o que o Senhor

Vereador me diga, ou o Senhor vice-Presidente, peço desculpa, me diga: “mas, ó Hilário,
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nós no passado nem nunca fizemos isso.” Mas, no passado, vínhamos de uma linha de

orientação  e  é  isso  que  nós  temos  que  perceber,  portanto,  são  tudo  elementos

fundamentais, hoje nós não sabemos, não somos nós que dizemos num documento, são

vocês que escrevem nesse tal  documento,  que chegou o momento de a Câmara agora

voltar a amealhar, porque gastou muito dinheiro em ano de eleições, está neste documento,

se não é esta palavra, o amealhar está lá, chegou o momento de planearmos e voltarmos a

amealhar, o que é que estão a dizer com isto? Estão a dizer com isto que houve claramente

um gasto muito superior àquilo que era normal e é isso que nós precisamos de saber o que

é  que  se  passa,  qual  é  o  ponto  de  situação  das  contas  da  Câmara  para  fazermos  o

orçamento? Qualquer  pessoa na sua  análise  faz  isto,  penso eu,  em sua  casa,  na  sua

empresa, no seu dia a dia, pronto, mas não sabemos isto. ---------------------------------------------

------ Olhando para o orçamento, nós PSD e a nossa Vereadora, fez a sua análise, com a

qual nós concordamos, e fez uma declaração de voto. Essa declaração de voto também

chegou tarde, devia ter vindo mais cedo, mas enfim, e eu vou passar a falar de duas ou três

situações que estão presentes na declaração de voto para explicarmos porque razão é que

o PSD não concorda com esta linha proposta. Achamos que este orçamento vai muito na

linha da continuidade do passado, não rompe com nada e há determinadas situações que

são novas, são novas em Águeda, que é importante nós atacarmos e não o tem sido feito.

Como já disse o meu colega Pedro, em relação às freguesias,  percebi o que o Senhor

Presidente escreveu, mas percebi tudo aquilo que ele disse em campanha e percebi tudo

aquilo  que ele disse também depois de ser eleito,  logo na primeira entrevista,  “a nossa

principal atuação é sobre as freguesias” e, no próximo ano, não temos absolutamente nada

de novo sobre as freguesias, ao contrário, temos redução ainda de verbas baixas, não é

significativa a redução de verbas, não é significativa, estamos a falar de vinte mil euros, mas

nem sequer esse sinal foram capazes de dar e quero dizer o seguinte e quando se fala de

futuro veremos que futuro aí vem, porque nas grandes Opções do Plano para o ano de dois

mil e dezoito nós temos vinte e sete milhões de verbas já definidas, mas para o ano de dois

mil e dezanove já temos trinta e três milhões e não vem lá nada sobre as freguesias, basta

olhar para o plano, está lá escrito e não fui eu que escrevi, definido para dois mil e dezoito

estão vinte e sete milhões, definido para dois mil e dezanove já lá estão trinta e três milhões

e freguesias zero, está o mesmo que estava exatamente, portanto, é claro, na opinião do

Senhor Presidente como ele diz que isto é meramente indicativo, para dois mil e dezanove

troca aquilo tudo, esperemos que sim e faça uma coisa diferente, muito bem, é essa, é essa

a nossa esperança que o Senhor Presidente chegue a dois mil e dezanove, rasgue esta
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porcaria toda e faça um orçamento novo porque aí sim estaremos a começar a entrar num

caminho mais correto. Portanto, freguesias, esta visão. -------------------------------------------------

------ Sabemos que a questão da AdRA não é uma questão que diga diretamente respeito

aos números do orçamento, de uma forma direta, mas está de uma forma indireta, eu ouvi o

Senhor Presidente da Câmara num debate no Cine Teatro de São Pedro dizer aos seus

colegas que debatiam consigo,  meus caros este problema da AdRA está resolvido para

Águeda, eu já cheguei a acordo com os meus colegas Presidentes das Câmara da CIRA e

tenho  este  processo  resolvido,  e,  se  bem  se  recordam,  estavam  em  situação  várias

questões,  a  questão  da  participação  social  do  município,  a  questão  das  verbas  que  o

Senhor Presidente da Câmara atual, na altura Vice-Presidente, Jorge Almeida, reclama da

CIRA de seis milhões de euros, porque Águeda foi prejudicada em seis milhões de euros,

um estudo pago, que a Câmara Municipal  de Águeda pagou setenta mil  euros por este

estudo,  para  ir  junto  da CIRA e  fazer  a  reclamação,  portanto,  se  nós  recebermos seis

milhões de euros da CIRA de indemnização, obviamente que isto vai-nos afetar o nosso

orçamento, é mais seis milhões de euros que vai entrar para Águeda, é muito dinheiro, é

importante, e eu ouvi o Senhor Presidente dizer na altura que isso estava lá e, portanto, a

Senhora Vereadora do PSD levantou, e bem, esta questão da AdRA, não tem que estar

obrigatoriamente no orçamento, mas está no documento orientador tem que estar dentro

disso, não se vê absolutamente nada sobre isso. ---------------------------------------------------------

------ Não se vê uma questão que é fundamental hoje em Águeda, uma política de atração

para o investimento para habitação. Hoje em Águeda temos uma falta enorme de habitação,

não  conseguimos  detetar  no  orçamento,  nós,  acredito  que lá  esteja,  acredito  que  haja

intenções sobre isso, nenhuns movimentos para sentirmos e percebermos que vamos atrair

construção e nova habitação em Águeda, basta que nós falemos com os elementos que

estão na Escola Superior  de Tecnologia,  grande parte dos nossos alunos não vivem no

concelho de Águeda, porque não têm quarto para viver no concelho de Águeda, um aluno

deslocado deixa, um aluno deslocado deixa em média no sítio onde está entre trezentos a

quinhentos euros por mês, é economia também, não vivem aqui, não há habitação para as

pessoas que procuram emprego em Águeda, hoje começa já a haver muita necessidade de

pessoas para trabalhar em Águeda, sobre habitação também não vemos aqui nada. ----------

------ Não vemos aqui nada sobre uma coisa que se falou aqui já várias vezes e o Senhor

Presidente é sensível a isto, conhece, a possibilidade de fazer um Parque Empresarial a

norte do concelho, não é mais um Parque Empresarial que estamos a discutir, estamos a

discutir equilíbrio do concelho, o concelho de Águeda está todo virado para sul, toda a nossa

parte empresarial, todo o nosso emprego está a sul, o norte também precisa de emprego, o
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concelho de Águeda não é só o sul e a cidade, o norte também precisa de emprego, temos

condições únicas no norte, temos uma ligação à A25 direta do norte, não há aqui nenhuma

linha de orientação sobre isto, não é novo o que aqui discutimos mas há uma coisa que nós

também sabemos, não viemos em cada Assembleia dizer uma ideia diferente ou uma coisa

diferente, o nosso caminho é este há algum tempo. ------------------------------------------------------

------  Não  vemos da área da política  da juventude nada sobre  a  ocupação dos  jovens,

nomeadamente os jovens com mais idade. Existe até aos treze anos, mas a partir daí até

aos dezoito, o que é que fazem os nossos jovens nos períodos de férias escolares, ficam

em casa sozinhos? Vão para a cerveja? Vão para a droga? Vão para onde? Hoje em dia

incentivamos mais um jovem a beber um fino do que a ir  à piscina, em Águeda é mais

barato um jovem, e tem acesso mais depressa, a beber uns finos do que a ir à piscina e  nós

temos que modificar isto, porque é aqui que começamos a trocar, é aqui que começamos a

criar  as nossas raízes, porque Águeda ao contrário do que dizem nos últimos anos tem

decrescido a população, somos cada vez menos a viver em Águeda, com tantas coisas

boas  que  se  diz  que  se  fez  em  Águeda,  como  é  que  Águeda  tem  cada  vez  menos

habitantes? E temos que inverter isto, temos que inverter isto e não vemos medidas sobre

isto,  não  vemos  nada  sobre  apoio  à  natalidade,  absolutamente  nada  sobre  apoio  à

natalidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Sobre mobilidade, o Senhor Presidente falou aqui agora na ligação, o melhoramento do

IC2, mas o Senhor Presidente estava, como eu estava, numa reunião da CIRA e não só o

Senhor  Presidente  e  eu,  estavam outros  elementos,  estava o  Pedro,  estava o  Jorge e

estava o Miguel,  e onde ouvimos que a CIRA, até meados do próximo mês, vai ter que

apresentar o projeto de mobilidade intermunicipal, foi aquilo que lá nos foi dito. Não tenho

aqui, mas tenho ali, posso até ler exatamente nas palavras em que foram, nada sobre isto

aqui se nos é apresentado, porque ao nível da mobilidade também este orçamento é muito,

muito  escasso,  mas este  orçamento  continua com os  problemas do  passado,  vejamos,

informática,  sabem quanto  é  que  no  ano  de  dois  mil  e  dezoito  se  prevê  gastar  entre

equipamento informático e software? Novecentos e dezasseis mil euros. Sabem quanto é

que se previu gastar em dois mil e dezassete? Um milhão, cento e trinta mil euros. Sabem

quanto é que se previu gastar em dois mil e dezasseis? Novecentos e quarenta e oito mil

euros. Cada ano gastamos em informática um milhão de euros, dá para estarmos ligados à

lua, eu às vezes penso que andamos mesmo por lá, é que com tanta informática dá para lá

chegarmos, não tenho dúvidas nenhumas sobre isto. ----------------------------------------------------

------ Saúde, Senhor Presidente, queria-lhe fazer aqui uma pergunta. Vejo neste plano uma

verba já prevista entre dois mil e dezoito e dois mil e dezanove, para o Centro de Saúde de
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Aguada de Cima de trezentos e cinquenta mil euros, vejo neste plano para Travassô, já

falamos aqui numa das últimas Assembleia,  cem mil  euros,  cem mil  euros esses que o

Senhor Presidente sabe que estão disponíveis em termos de CCDR ou ARS, não sei bem

onde é mas o Senhor Presidente sabe onde é, há bastante tempo para serem gastos no

Centro de Saúde de Travassô. A minha questão é esta, o Centro de Saúde de Travassô é

aquilo que nós sabemos, o Senhor Presidente já me disse que tem algumas coisas que

ouviu que tem a ver com as pessoas que lá trabalham, mas independentemente se é um

problema das pessoas que lá trabalham ou se não é, eu falo pelos utentes, e os utentes

continuam  a  chegar  ao  Centro  de  Saúde  de  Travassô,  já  se  fez  um  bom  trabalho,  o

Presidente, o Sérgio já fez um grande trabalho depois de tomar posse, mas continua a ser

necessário  que  tomemos  decisões,  quando  eu  vejo  aqui  cem  mil  euros,  que  é  a

continuidade do passado, estes cem mil euros, que verba é esta? É a verba do Município, é

a verba que está disposta na ARS ou na CCDR? O que é que queremos fazer  sobre

Travassô? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ E continuamos a apostar em situações interessantes, para que se perceba, ao nível de

eventos culturais e de animação, no próximo ano temos previsto cerca de dois milhões de

euros para Águeda, nós dissemos isto muitas das vezes, há um excesso de equipamentos

que nos vai levar a um custo de funcionamento e de manutenção que Águeda, ainda que se

orgulhe de os ter, tem muita dificuldade para os manter, e eu vejo que e se for preciso eu

elenco-os aqui, são dois milhões de euros que aqui estamos a falar, não tem aqui nenhuns

apoios para associações, tem para eventos organizados por associações, mas não tem para

associações,  não  tem  para  nada  disto,  são  dois  milhões  de  euros  e  digo,  ainda  não

contentes, ainda vamos gastar mais um milhão e duzentos mil ali na zona da Casa do Adro,

é verdade que tem que ser arranjada aquela parte em frente ao conservatório, é verdade

que têm que ser arranjadas as cavalariças, mas vamos fazer lá mais um auditório? Vamos

enterrar mais um milhão de euros ali? Eu não sei se estão a ver o que é que eu estou a

dizer,  nós passamos sempre a investir no mesmo. Senhor Presidente, tinha aqui mais um

conjunto de coisas, mas já me excedi. Muito obrigado, Senhor Presidente, mas em função

disto eu votarei contra.” -------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Relativamente à questão do Miguel Oliveira, eu queria-lhe dizer o seguinte, reitero,

volto  a dizer  exatamente a mesma coisa que tinha dito há um pouco, estou,  confio  na

sapiência  dos  serviços  técnicos  municipais,  e  comprometo-me,  naturalmente,  perante

qualquer  inconformidade,  a pedir  ao Senhor  Presidente  que,  de  imediato,  portanto,  não

estou em condições de lhe dizer mais nada, estou confiante de que o orçamento da forma
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como está cumpre as regras legais  e,  portanto,  e,  portanto,  não sei  que lhe diga mais.

Relativamente às questões do deputado Hilário Santos e ao tal documento justificativo, tive

o cuidado de ir ver e garanto-lhe que nos últimos anos não foi a primeira vez que aquele

documento não veio a executivo. Em dois mil e quinze, dois mil  e dezasseis veio, para trás

a informação que tenho é que não veio, portanto, a informação que tenho é que não veio,

pronto, mas relativamente a isso é a informação. Mas tenho a confirmação, pedi claramente

aos serviços e foi-me dada a garantia de que não veio sempre, efetivamente isto é um,

voltamos a falar naquilo que foi dito no início, é um orçamento que tem uma componente de

continuidade muito grande, tem, mas também tem aquela componente de nos voltarmos

para obras nas freguesias, aquelas obras estruturantes, foi  aqui perfeitamente explicado,

vamos precisar de espaço de tempo para fazer projetos que não tínhamos e que, portanto,

temos que os fazer porque não os tínhamos e, portanto, não podíamos de imediato avançar

com esse posicionamento, que é o nosso efetivamente e que o confirmamos em absoluto e

que, portanto, é a nossa intenção para o resto do mandato. -------------------------------------------

------ Relativamente à questão da AdRA, queria-lhe dizer que espero muito em breve chamar

esta  Assembleia  a  pronunciar-se  sobre tudo aquilo  que o  novo EVEF da AdRA tem e,

naturalmente, sobre o reposicionamento na estrutura acionista da AdRA, que eu acho que o

nosso município merece e que não está minimamente plasmada naquilo que foi, naquilo que

hoje representa,  que volto a  dizer,  representa exatamente 0,49% e que é,  ou seja,  um

centésimo, um centésimo, não estou a enganar-me, um centésimo do capital  distribuído

pelos municípios, é absolutamente absurdo e, portanto, queria-vos dizer também que este

caráter  absurdo também não  é  um exclusivo  de Águeda,  há  outros  municípios  que  se

encontram absolutamente  também sobredotados  em termos  de  capacidade  acionista  e,

portanto, aquilo que vos posso dizer é que na primeira reunião, na Primeira Assembleia

deste ano, que aconteceu inclusivamente para instalação do novos membros na AdRA, foi

reiterada esta confiança que dei nesse debate e partilhada unanimemente por todos de que

há  esta  necessidade  de  fazermos  um  estudo  sério  e   recolocarmos  os  municípios  na

posição, a recuperação do capital,  depois naturalmente que será no seguimento disto e,

portanto, aqui seria mera futurologia, mas de uma forma bastante densa, temos que ver

como é que ela vai ser feita. -------------------------------------------------------------------------------------

------ Relativamente à habitação, queria-lhe dizer que os últimos, as últimas semanas têm

sido de grande e intenso trabalho nessa área e posso-vos dizer que, de uma forma, porque

vem  de  encontro  a  uma  necessidade  que  nós,  que  nós  todos  identificamos  e  que,

efetivamente,  neste  momento,  o  nosso concelho  precisa  e  muito  de  habitação,  de  que

estamos a ser procurados por muitos investidores e também com projetos e com intenções
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de  investirem  nessas  áreas.  Nomeadamente,  alguns  empresários  que  nos  aparecem

também com,  fortemente,  sendo fortemente motivados a virem aproveitar  todos aqueles

incentivos que nós damos para as áreas de regeneração porque são, dizem-nos eles, e nós

fizemos todo esse conjunto de benefícios com essa intenção, dizem-nos que são bastante

significativos e que, portanto, que muita gente vem para essas áreas de reabilitação, o que

me parece, como se costuma dizer, matam-se dois coelhos com a mesma cajadada, ou

seja, recuperamos o edificado e os nossos espaços mais centrais de, não só do concelho

como também de algumas freguesias porque também diz respeito, e dotamos o concelho de

maior, de mais, portanto, de mais habitação e, portanto, isso era importante. ---------------------

------ Relativamente ao Parque Empresarial, como há de verificar nós temos aí uma verba e

uma verba ainda significativa para a aquisição de terrenos e, se lhe posso garantir  que

alguns  serão  no  Parque  Empresarial  do  Casarão,  não  diz  aí  em  lado  nenhum

especificamente que é só no Parque Empresarial do Casarão, há todo um processo para

nós criarmos novos espaços naturalmente, que temos, que estamos a, com intenção de

também iniciarem, porque efetivamente penso que este equilíbrio entre o norte e o sul do

concelho,  estamos  completamente  de  acordo  que  precisamos  de  o  tentar  pelo  menos

atenuar, isto não indica, não quer dizer minimamente que vamos abrandar o esforço que

estamos a fazer no Casarão, porquê? O Casarão é toda uma estrutura e uma estrutura de

sucesso  indiscutivelmente,  mas  que  precisa  de  ser  consolidada  e  precisamos  de  a

consolidar e mantê-la numa primeira linha para continuar a ser e muito apelativa e, portanto,

isso  aí  é  preciso  as  pessoas  terem todas  uma noção,  o  Casarão  não é  um processo

acabado, o Casarão é um processo que vai exigir desta Câmara ainda muito investimento,

porque estas fases de expansão e tudo o que está ali à volta e o que falta lá fazer e as

acessibilidades e todas estas questões vão-nos obrigar a um investimento forte para que o

Casarão seja efetivamente tudo aquilo que promete ser e que já é, de alguma forma. Que

fique clara esta ideia de que o Casarão, ok, é um assunto terminado e já estamos de malas

feitas para irmos fazer outra coisa parecida,  não,  podemos efetivamente e devemos na

minha ótica, começarmos efetivamente e pensarmos nessa situação e, portanto, penso que

estamos completamente de acordo nesse registo. --------------------------------------------------------

------ Relativamente à questão do Centro de Saúde de Travassô, efetivamente há uma verba

de oitenta e cinco mil euros no pacto que foi negociado com a CIRA e, portanto, que são

dinheiros que vêm dos fundos comunitários, precisamos de tomar decisões, porque este

dinheiro  terá  que  ser  gasto  até  ao  final  de  dois  mil  e  vinte  naturalmente  e,  portanto,

precisamos de tomar absolutamente decisões para o gastarmos e o gastarmos bem, lembro

que no passado havia a possibilidade de se gastar este dinheiro na escola de Travassô e
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fazer a adaptação da escola à Unidade de Saúde, neste momento e com algum crescimento

demográfico que vamos tendo, ou que pelo menos me vão apontando que se verifica, não

me parece que seja previsível, pelo menos a curto prazo, essa possibilidade e, portanto, de

acordo com aquilo que eu falei com o Senhor Presidente da Junta de Travassô e que temos

falado, acho que precisamos de procurar ativamente uma solução e depois avançarmos

para ela naturalmente, para quê? Para gastarmos, eu entendo que bem este dinheiro e se

for  preciso  complementá-lo  com  outro,  porque  agora  precisamos  de  avançar  e  de

desenvolver todo um conjunto, primeiro de definições, se calhar depois de projeto e depois

lançarmos a obra e avançarmos para isso. ------------------------------------------------------------------

------  Fala  aqui  das  obras  do  conservatório,  eu  queria-lhe  só  dizer  que  são  obras

comparticipadas, como bem sabem, e, portanto, aquele miolo do conservatório que tem que

ser tratado. Há sempre aquele, aquele bocado que a gente pode dizer sempre se calhar já

devia ter sido, ainda não foi, precisa de ser. As instalações do cancioneiro estão num estado

eu diria quase deplorável, quem conhece aquilo por dentro percebe da necessidade urgente

e extrema de intervirmos, há ali também um auditório que, para uso do conservatório, mas

um uso diria que muito permanente do conservatório que, como toda a gente sabe, tem uma

atividade bastante grande na formação musical  dos nossos jovens e,  portanto,  é nesse

contexto  que  temos  aqui,  para  não  me  enganar  e  até  porque  com  um  benefício  que

queremos ter através da maturidade destas candidaturas, penso que estão garantidos cerca

de noventa por cento de comparticipação para esta obra e, portanto, sendo certo que é

nesta área, mas eu penso que é uma oportunidade que nós não podemos deixar escapar.

Relativamente a estas questões relacionadas com a cultura com os movimentos culturais,

vamos deixar de fazer o AgitÁgueda? Vamos fechar o Centro de Artes? Vamos fechar estas

coisas? Naturalmente que estas coisas têm custos, têm custos que ditos e naturalmente que

são custos significativos,  mas muitos deles são uma imagem fantástica da cidade e do

concelho de Águeda e que entendemos nós que têm tido um retorno muito significativo e

que quando, quando nos predispusermos a fazer claramente essas contas penso que o

saldo  não  é  tão  negativo  assim,  bem  pelo  contrário,  acredito  que  seja  inclusivamente

positivo e,  portanto,  são estas questões,  este  Orçamento  permite-nos também afinal  de

contas ver algum, todas estas coisas, naturalmente que não me parece que estejamos tão

em desacordo como isso.”----------------------------------------------------------------------------------------

------ Brito António Rodrigues Salvador - Presidente da Mesa da Assembleia: -----------------

------ “Muito obrigado, Senhor Presidente, já agora aproveito para as questões, se foram

questões  que  me colocaram,  quer  o  deputado  Hilário  Santos,  quer  o  Deputado  Carlos

Almeida,  aproveito para dizer o seguinte e na linha daquilo que o Senhor Presidente da
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Câmara  disse,  também  eu,  por  enquanto,  confio  nos  serviços,  quer  financeiros,  quer

jurídicos da Câmara Municipal, que existem aqui. Enquanto não houver prova em contrário,

parto do princípio que os documentos que me foram apresentados estão de acordo com a

Lei. A segunda questão, também agradecer ao Deputado Hilário Santos o à-vontade com

que me pôs para poder gastar o Orçamento da Assembleia Municipal em pareceres, fá-lo-ei

com certeza quando achar que o devo fazer, não terei problemas nenhuns em fazer, mas

neste momento a situação é esta.” ----------------------------------------------------------------------------

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

------  “Nós  ouvimos  aqui  algumas  intervenções que nos  deixaram alguma perplexidade,

noutros  casos  deixaram-nos  alguns  alertas,  as  questões  formais,  embora  não  sejam

exatamente isso, questões formais, mas elas podem fazer a diferença entre a legalidade de

um  ato  e  a  ilegalidade  e  devem  ser  consideradas  na  sua  extensão  e  profundidade

completas. Também não partilho a ideia de que um orçamento seja algo assim-assim e que

depois  se  poderá  dispor  em  fruto,  em  consequência  do  vamos  indo  e  vendo  ou  da

navegação à vista, ou do trabalho em cima do joelho. Todos nós acharemos que a coisa

pública andará bastante mal conduzida, se for assim, na vida profissional de facto nós não

nos podemos dar a essa permissividade e um Orçamento tem este envolvimento todo que

estamos  aqui  a  debater  exatamente  porque  é  um  instrumento  de  execução  de  uma

estratégia de um plano e aqui leva-me para a questão que foi introduzida pelos colegas

Carlos Almeida e Hilário Santos do documento explicativo, um documento explicativo neste

caso,  isto  é  um  eufemismo,  é  simplesmente  um  orientador,  uma  definição  de  linhas

estratégicas, e estando num, por maioria de razão, estando num primeiro ano do mandato

que se vai projetar e que vai condicionar e que vai tornar as grandes opções, aliás, ele tem

exatamente  esse nome,  Grandes Opções do Plano,  é  a  estratégia  com que o  dinheiro

público irá ser orientado num sentido ou noutro. -----------------------------------------------------------

-----  Por esse facto,  a precedência é primeiro as Grandes Opções do Plano e depois o

Orçamento, o Orçamento é um instrumento anual para concretizar a sequência da estratégia

definida nas Grandes Opções do Plano. Eu vou-me versar um pouco aqui exatamente sobre

aspetos  do  GOP,  que  reconheço  de  importância  acrescida  pelo  facto  de  estarmos  no

primeiro ano de mandato, mas já agora gostaria de lembrar que a diferença que pode ser o

orçamento estar mais ou menos, nós depois vemos, diminuímos e aumentamos consoante

as  coisas acontecerem,  é preciso  de facto seriedade para que possamos ter  aqui  uma

linguagem comum, para que possa existir planificação das atividades de modo subsidiário,

por  exemplo,  os  onze  Presidentes  de  Junta  precisarão,  de  facto,  de  ter  confiança  nos

números que estão no Orçamento porque eles planearão as suas atividades em função
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disso. O mesmo se passa, olhem, imaginem que o Orçamento de Estado que era qualquer

coisa parecida com isso. Querem um exemplo? -----------------------------------------------------------

------ O meu colega Jorge Oliveira colocou uma questão ao Senhor Presidente de Câmara

que não foi, que não foi respondida que é a seguinte, na rubrica Receitas, os rendimentos

de propriedade, juros de sociedades financeiras, bancos e outras instituições financeiras,

está prevista uma receita de duzentos mil euros. A Câmara tem vinte milhões disponíveis

para investir em depósitos financeiros para vir a ter uma receita deste tipo nesta ordem de

grandeza? Isto provavelmente não será completamente sério. Isto é um mero exemplo que

nós, que se levarmos o orçamento, de facto, assim um pouco mais ou menos, de facto, não

sabemos o que poderemos contar,  mas aquilo  que me traz hoje aqui  é analisar  alguns

aspetos  relativos   às  Grandes  Opções  do  Plano  e  que  projetam,  de  facto,  grandes

investimentos  não apenas para  o ano de dois  mil  e  dezoito,  mas também para o ciclo

autárquico dos quatro anos. -------------------------------------------------------------------------------------

------ A análise e a leitura atenta que fizemos e que,  de facto, deveria ter  sido feita em

Reunião de Executivo porque é aqui que se tomam as grandes opções, a estratégia do

Executivo  pelos  vistos  está  a  ser  debatida  nesta  Assembleia  sem  ter  sido  validada

formalmente pelo Executivo. E que, em certa medida,  parece-nos que aponta para uma

inversão do caminho certo, em muitos aspetos, naquilo que foi a estratégia do progresso

económico,  social  e  cultural  do  concelho  de  Águeda,  mete  na  gaveta  uma  série  de

alavancas  deste  desenvolvimento,  é  certo  que  cria,  cria  outras,  tem algumas propostas

interessantes, algumas abordagens inovadoras, mas, em alguns aspetos, se este plano não

for para ser mais ou menos, for para ser executado, criará alguns entraves ao crescimento

sustentável  e à coesão municipal.  Vamos abordar aqui,  apenas concentrar-nos aqui  em

quatro ou cinco aspetos. O planeamento e as requalificações urbanas, este, estas grandes

opções do plano usam diversos, recorrem e evocam diversos instrumentos, como o PEDU,

que engloba o PARU e o PERU,  para além do PADC, que é o Plano de Ações para as

Comunidades Desfavorecidas. Ora bem, temos aqui uma capoeira de planos que visam a

requalificação urbana de certas áreas bem delimitadas por terem, por apresentarem uma

desqualificação urbana significativa e por terem sido assolados, ao longo dos últimos, ou

das últimas décadas, dos últimos anos, por processos de gentrificação, isto é um palavrão

do urbanismo que significa alterações muito significativas na valorização imobiliária e que

faz  afastar  classes,  sobretudo  classes  baixas  de  determinados  locais  substituindo-as,

deixando  de  ser  áreas  residências,  passando  a  ser  áreas  de  serviços.  Ora  bem,  esta

gentrificação pode ser um problema de facto de áreas tradicionais de Lisboa e do Porto, que

se desertificaram de residentes nos seus núcleos tradicionais, mas eu não vejo que ela
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possa  ser  um  problema  em  Recardães,  na  Mourisca,  em  Aguada,  na  Trofa  ou  em

Fermentelos, mas, em contrapartida, nós temos outro tipo de problemas, por exemplo, a

desertificação líquida e pura da Castanheira do Vouga, do Préstimo, de Agadão, não serão

um problema? Não será esse o nosso problema? É que esta desertificação pura e líquida

de, lembro o Préstimo já foi concelho, já foi concelho medieval, a Castanheira do Vouga foi

ainda há cento e cinquenta,  duzentos anos atrás,  era provavelmente o maior  agregado

populacional  da  encosta  ocidental  do  Caramulo,  Agadão  uma  comunidade  de  largas

centenas, a ultrapassar o milhar de habitantes, estes três exemplos, eles não constam no

grupo das vinte e uma localidades do Concelho que estão contempladas naquela capoeira

de planos e que, de alguma forma, nos diz que a generalidade dos ovos vão continuar a ser

postos no cesto da cidade de Águeda. -----------------------------------------------------------------------

------  Temos  em causa,  no  que  respeita  a  planeamento  e  requalificação  urbana,  estas

Grandes Opções do Plano, de alguma forma, dizem-nos que a coesão e a harmonia do

nosso concelho poderá não ser, poderá ser, levar a maiores assimetrias ao longo de todo o

mandato dos próximos quatro anos. ---------------------------------------------------------------------------

------  No  domínio  da  mobilidade  e  transportes,  estas  Grandes  Opções  do  Plano são  o

alicerce que enquadram as prioridades, identificam estratégias de médio prazo e a autarquia

é  responsável  pelas  acessibilidades  fundamentais  e  pela  estruturação  dos  eixos  da

mobilidade e, continuo com as projeções e com as orientações destas Grandes Opções do

Plano, continuaremos a ter Águeda dividida por uma fronteira,  uma fronteira que é uma

barreira  ao  seu crescimento  harmonioso,  é  a  estrada nacional  número um,  as ligações

nascente-poente e vice-versa, poente-nascente, estão feridas, criam o gueto sobretudo para

poente, cria oportunidades absolutamente iníquas, desiguais entre os agentes económicos

que estão sedeados num lado comparativamente aos que estão sedeados no outro, e não

há sequer a perceção deste problema quanto mais a identificação de potencial, ou o estudo

de potenciais  soluções  para  inverter  este  processo,  que é  na minha  opinião  pessoal  o

grande entrave a um maior desenvolvimento e ao papel que a cidade de Águeda pode ter

como alavanca para justificar todos os investimentos que foram feitos nos últimos anos,

alavanca para o desenvolvimento do restante Concelho. -----------------------------------------------

------ No domínio da energia, há cerca de um ano ficamos muito satisfeitos com um projeto

de prazo,  de  alimentar  o  Parque Empresarial  do  Casarão com uma linha de muita alta

tensão, esta linha de muita alta tensão daria mais competitividade ao Parque do Casarão

em si mesmo, mas proporcionaria a prazo o acesso a custos mais baixos de energia para

empresas  e  para  cidadãos  no  âmbito  do  MIBEL,  do  mercado  ibérico  de  eletricidade.

Constatamos  que este  assunto  está  aparentemente  arredado  da  agenda e  na  área da
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energia apenas estão identificadas alguns investimentos, que são um pouco investimentos

milionários na área da iluminação e na auto-produção de fotovoltaica. ------------------------------

------  No  domínio  da  cidadania  e  da  participação,  se  queremos  ter  um  concelho  com

crescimento  sustentável,  o  envolvimento,  a  participação,  a  cidadania,  igualdade  de

oportunidades,  o  envolvimento,  tal  como  o  nosso  colega  Hilário  falou  das  franjas  mais

jovens  da nossa população,   proporcionarmos-lhes  atividades  de mais-valia  cívica  e de

plenitude enquanto cidadãos, tudo isto são alicerces para sustentar um desenvolvimento do

nosso Município, sobretudo quando queremos olhar para uma planificação de longo prazo.

Os propósitos do orçamento participativo de dois mil e dezassete, e que decorreram durante

cerca  de  meio  ano,  pessoalmente  acompanhei  o  grande  esforço  pessoal  e  o  grande

entusiasmo  e  motivação  que  o  pessoal,  que  os  funcionários  desta  casa  prestaram ao

orçamento participativo, foram suspensos, esse processo foi suspenso em agosto invocando

a proximidade das eleições e que em outubro seria retomado.  Nessa altura estavam já

selecionados quinze projetos que passaram o filtro de viabilidade técnica e da orçamentação

individual. Podemos dizer e eu tenho conversado com alguns proponentes de ações para

este orçamento participativo,  o que é que,  o que é que faltou,  reina uma frustração de

expectativas muito significativa de todos os elementos que se envolveram de um modo, ou

proponentes ou os quadros da Câmara que trataram e que trataram destes processos para

os conseguir levar a bom porto, ao mesmo porto que permitiu que no dia três de outubro,

por exemplo, a Câmara Municipal de Águeda recebesse um troféu internacional, num país

da  Europa,  que  agora  não  me  recordo  qual,  mas  no  âmbito  da  URBACT,  a  Câmara

Municipal recebeu, foi distinguida com o Selo Europeu da Qualidade exatamente devido às

suas dinâmicas do orçamento participativo. Não sei se entretanto o troféu já foi devolvido

porque ele deixou de fazer sentido ou, se estará, é conveniente que durante uns tempos

seja retirado do escaparate. Este adiamento e atrasos no Orçamento Participativo de dois

mil e dezassete vai conduzir  necessariamente a uma desorçamentação porque algumas,

algumas das  propostas  feitas  perderão exequibilidade,  considerando que em dois  mil  e

dezoito não haverá Orçamento Participativo, executar-se-á por atraso o que vem do ano

passado, não haverá um ano, por aquilo que está iniciado, um ano, pelo menos um ano de

suspensão do orçamento participativo,  significa aqui um hiato significativo em termos de

cidadania  e  de  participação  e  lembro  ainda  mais  um  aspeto,  Águeda  foi  distinguida

recentemente a nível nacional, no orçamento participativo nacional jovem com projetos que

mereceram as  melhores  pontuações,  três  em sete   projetos  de Águeda  mereceram as

melhores pontuações a nível nacional, significa que este desinvestimento municipal, mais

nas Grandes Opções do que propriamente no Orçamento em si mesmo, está em contraciclo
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com  a  pujança  deste  crescimento  de  envolvimento  e  de  apelo  para  a  participação,

particularmente dos jovens nos Orçamentos Participativos.” -------------------------------------------

------ Humberto José Tavares Moreira – Juntos: ---------------------------------------------------------

------  “Confesso  que  estive  a  ouvir  com  alguma  atenção  aquilo  que  os  meus  colegas

Deputados estiveram a falar anteriormente e registo com especial apreço a energia que o

meu colega Hilário coloca aqui em cima neste púlpito, porque eu estava gelado, mas só de

vê-lo falar e a energia que ele transmite a esta assembleia, acho que é contagiante, nunca

perca esse espírito, porque motiva-nos também a vir aqui e a poder trazer também algo

mais  a  esta  casa,  e  não  é  preciso  ar  condicionado,  exatamente.  Vou  deixar  as

considerações mais técnicas para o Senhor Presidente da Câmara e equipa de Vereação,

porque  obviamente  eles,  com  um  conhecimento  muito  mais  profundo  destes  dossiês,

poderão  dar  respostas  mais  conclusivas  aquilo  que  pretendem,  há  aqui  alguns  temas,

algumas questões que vocês colocam muitas vezes e aquele que eu acho hoje que passa

um pouco despercebido,  mas é repetido vezes sem conta,  e eu sou daqueles que não

acredito que uma inverdade repetida muitas vezes se torna uma verdade, não acredito, e

nunca, jamais, este plano de atividades e orçamento, foi visto como uma questão menor ou

algo que seja tratado como uma navegação à vista, não, não é verdade, mas também é

verdade que um orçamento ou um plano reflete uma intenção futura. Existem certamente

imponderáveis que nós não conseguimos acautelar no ato em que ele é realizado e é uma

intenção, porque durante uma legislativa, durante um ato, durante um ano, isso acontece às

empresas,  acontece  em  todo  o  lado,  existem  uma  série  de  questões  que  nós  não

conseguimos acautelar, obviamente que quanto mais nos aproximarmos do resultado final

daquilo que foi preparado, melhor será neste caso a execução do mesmo, portanto, não é

intenção, não é a nossa maneira de ver este plano, é algo rigoroso, para cumprir, mas não

passa de uma intenção, portanto, que fique bem claro isto para que não, o Senhor Deputado

Manuel Farias referiu exatamente a mesma coisa, o Senhor Engenheiro Hilário também, o

colega Carlos Almeida também e, portanto, que fique bem clara esta questão, é um plano de

intenções com uma vontade enorme de o cumprir, portanto, aqui arrumava esta questão. ----

------ Outra questão que muitas vezes também é falada e, nos últimos meses tem-se usado

e abusado desse  chavão,  tem a  ver  com a seriedade,  colocar  cortinas  de fumo sobre

algumas coisas e criar aqui,  não digo uma suspeição, que é um termo muito forte, mas

tentar de alguma forma manchar o trabalho de um executivo que tem sido reconhecido, não

só pelos nossos eleitores, obviamente que os cidadãos de Águeda, que é para eles nós

devemos trabalhar e para eles estamos debruçados em fazer um excelente trabalho, esse

premiaram-nos  com  uma  vitória   expressiva  e  histórica,  mas  também  uma  série  de
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entidades externas que avaliam coisas tão simples quanto rigor, competência, transparência

e não somos nós que o dizemos, são eles, está, eu tenho aqui uma série deles, não vou ler

porque daqui a bocado é uma da manhã e nós estamos aqui. Mas entendo que é muito

importante  o  reconhecimento  externo  de  uma equipa  que  obviamente  tem tendência  e

quererá continuar  um excelente  trabalho,  não só eles,  nós  tivemos um debate no Cine

Teatro São Pedro em que a palavra mais unânime que encontrei ali, foi repetida por todos,

foi  continuidade,  todos queriam ser  como o anterior  Executivo,  todos  queriam continuar

aquele trabalho, em relação a alguns em não entendo o espanto da continuidade de uma

série de dossiês que estão para continuar, porque era essa a intenção de todos e continuará

a ser, melhorar outros também seria a intenção de todos, portanto,  não encontro nenhuma

surpresa para o facto de querermos continuar, terminar algumas obras para, depois, sim,

iniciar outras. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Quando olhamos para um plano, para um ano, num primeiro ano de trabalho, digamos

assim,  obviamente,  isto  é  como  uma  casa,  não  é  por  a  equipa  em  grande  parte  ser

constituída por elementos que já cá estavam, temos um novo presidente,  muitas coisas

serão certamente em comunhão com o anterior Executivo, mas haverá outras em que ele

quererá,  certamente  deixar  o  seu  cunho,  porque  senão  teríamos  uma  equipa  gasta,

obviamente se eles não fossem capazes de se autorrenovar e auto-motivar e ter  ideias

novas, portanto, ao fim de doze anos esvaziava-se, digamos, todo um potencial que existia.

E isto basicamente são os alicerces de um mandato para quatro anos que nós pretendemos

que seja bem sustentado, uma casa constrói-se pelas fundações, se o terreno é mais sólido

ou menos sólido, temos que perder mais tempo ou menos tempo a tratar das fundações,

mas para chegarmos ao telhado teremos que o construir,  e o plano que nós fizemos, o

nosso manifesto de campanha, é para quatro anos,  não é para um, portanto,  não acho

legítimo que vocês venham aqui numa primeira logo abordagem querer ver refletido tudo

aquilo que nós andamos a apregoar em campanha eleitoral num plano que é para um ano

de trabalho, portanto, quando o Senhor Presidente pedia paciência, era nessa ótica, que isto

é um trabalho a quatro anos e não a um ano, se não teríamos eleições outra vez daqui a um

ano porque estaria tudo feito. Não há, não tenho muito mais a dizer, mas penso que são

estas  as  linhas  condutoras  do  nosso  trabalho,  rigor,  competência,  seriedade  e

transparência.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Luís Miguel Marques Vidal de Oliveira – CDS: ---------------------------------------------------

------  “Senhor  Presidente  da  Câmara,  respondeu  dizendo  que  mantém a  confiança  nos

serviços  da  Câmara  Municipal.  Senhor  Presidente,  eu  tenho  confiança  absoluta  na

falibilidade humana, isso é a única certeza que eu tenho na vida, é da falibilidade humana.
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Eu  posso  estar  errado,  preocupa-me  é  a  consequência  de  eu  estar  certo,  o  que  me

preocupa  é  a  consequência  de  vir  a  agir  em  contrário  àquilo  que  estipula  a  Lei  do

Orçamento de Estado porque a Lei do Orçamento de Estado não só trata das verbas para

este  ano,  mas  também afeta  as  verbas  do  próximo,  e  efetivamente  há  disposições  no

Orçamento  de  Estado  relativamente  às  autarquias  que  implicam  penalidades,

nomeadamente ao nível das transferências, eu não sou jurista, eu não andei a analisar o

Orçamento de Estado de trás para a frente e de frente para trás para ver o que é que isto

implica, tropecei nesta questão hoje à tarde, por mero acaso, quando andava a fazer uma

busca também relativa ao Orçamento mas sobre outra matéria,  e interessei-me, porque

achei que podia ter implicações para esta reunião e fui ler o que estava na Lei. O que estava

na Lei,  volto  e  repetir,  nunca é  demais,  “os  municípios  não podem, na elaboração dos

documentos provisionais de dois mil e dezoito, orçamentar receitas respeitantes à venda de

bens imóveis em montante superior à média aritmética simples das receitas arrecadadas

com  a  venda  de  bens  imóveis  nos  trinta  e  seis  meses  que  precedem  o  mês  da  sua

elaboração”, a não ser, diz o número dois, “se for demonstrada a existência de contratos já

celebrados para a venda de bens imóveis”. Aquilo que eu depreendo da sua resposta é que

não  há  contratos  celebrados  para  a  venda  de  bens  imóveis  sejam eles  colocados  em

qualquer que seja a rubrica do orçamento no valor de um vírgula oito milhões de euros e,

portanto, aquilo que eu sugeria é esta discussão fosse adiada até termos um esclarecimento

cabal  deste assunto,  porque as penalidades,  eu sinceramente não as conheço,  mas as

penalidades podem ser bastante gravosas para o Município.” -----------------------------------------

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

------ “Senhor Presidente, duas ou três notas que me parecem importantes. A primeira é

reconhecer que não fiquei esclarecido quanto à legalidade, neste caso quanto à pertinência

de englobarmos este documento que apelidaram de documento explicativo e que até agora

era chamada Plano de Atividades no complexo documental que enviaram aos membros da

Assembleia.  A  segunda  questão,  é  falar  da  dívida,  eu  perguntei  a  dívida  e  as

disponibilidades não foi por acaso, nós em cada momento muito para além da política temos

que perceber efetivamente o que é que estamos a fazer, e tentei procurar esse informação,

fui ao site da Câmara e tentei descobrir que informação é que lá tínhamos, tal como disse o

Humberto,  cumprindo o rigor  e  a transparência,  fui  tentar  apanhar  a  informação que lá

tínhamos sobre dívidas a fornecedores, a última que lá está é de dois mil e doze, é natural

que chegando aqui que tivesse que perguntar. Depois tentei ver as disponibilidades, há um

ano, um ano e meio que aquilo tem um gráfico com um traço que está nos cinco milhões e

meio, é esta a transparência e o rigor que nós levamos às coisas. -----------------------------------
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------  A  última  questão  é  dizer  ao  Senhor  Presidente  o  seguinte,  não  é  pelo  facto  de

fazermos  um  orçamento  de  seis  ou  sete  milhões  abaixo  do  ano  passado  que  vamos

amealhar dinheiro, eu li isto no plano explicativo que me parece um subterfúgio para ele não

ter que ser aprovado na reunião de Câmara, desculpem a franqueza com que eu vos digo

isto. Mas está lá que nós baixamos o orçamento para amealhar dinheiro e eu fiquei com a

impressão absoluta que nós baixamos o orçamento ou fizemos este orçamento para pagar

dívidas, desculpem a franqueza com que eu digo isto, e mais pasmado fiquei quando o

Senhor  Presidente  diz  que  precisa  de  um  ano  para  fazer  projetos  para  as  Juntas  de

Freguesia, mas, ó Senhor Presidente, não era o Senhor Presidente que tinha este pelouro

nas mãos? Então o Senhor Presidente, durante doze anos, não fez projetos para agora

implementar? Não compreendi. Sendo assim, e se não me explicarem de outra maneira,

não me resta, até como disse o meu colega Miguel que não está aí, outra opção que não

seja votar contra.”---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Bom, eu já tinha uma resposta para o Senhor Deputado Miguel Oliveira mas, sendo

assim, espero que ele volte e ia começar pelas, algumas questões colocadas pelo Senhor

Deputado Manuel Farias, e diria porque eu penso que tenho aqui agora alguns elementos

que poderiam ajudar à questão que ele, por ele colocada e, portanto, penso que ele que

vem, se não vier naturalmente fá-lo-ei depois, mas relativamente às questões levantadas

pelo Senhor deputado Manuel Farias, queria esclarecer o seguinte, sei exatamente o que

quis dizer há um bocado e, portanto, não vale a pena estarmos aqui a tentarmos dar outra

leitura àquilo que eu disse, porque aquilo que eu disse foi o seguinte, e muito, com a clareza

que me conhece, ou imagino que conheça, aquilo que eu lhe disse foi uma coisa muito

simples, é claro que um orçamento é e será sempre um documento previsional e, como tal,

tem esse caráter previsional, e a única coisa que eu lhe disse e afirmei é que, e o Senhor

pode corroborar isto comigo, é que nesta casa em que o Senhor há muitos anos que é

Deputado Municipal, com toda a certeza que não se lembra de algum orçamento ter sido

executado a cem por cento, foi isto meramente que eu disse,  e aquilo  que disse é que

também com toda a certeza se lembra de muitas vezes terem vindo, a esta casa várias

revisões orçamentais que poderão acontecer e isso quer dizer que ao longo do ano temos

que alterar de alguma forma o planeamento e isso acontece. Agora, em momento algum,

disse que o plano de atividades e o orçamento que nós temos funciona sempre, sempre, eu

diria quase como um guia, claramente orientador, um guia, uma bíblia para a nossa ação

aqui  dentro,  portanto,  este  documento  reveste-se  efetivamente  de  uma  grandíssima
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importância e que não pode ser, de alguma forma, escamoteada ou fazer passar a ideia de

que eu tentei fazer passar outra coisa qualquer. -----------------------------------------------------------

------ Relativamente às obras urbanas que temos previstas neste Orçamento e Plano de

Atividades para a cidade de Águeda, com toda a certeza sabe que Aveiro, Águeda, Ovar e

Ílhavo têm uma característica diferente de todos os outros concelhos desta NUT III que é a

CIRA, a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, e como tal somos considerados

núcleos urbanos de primeiro nível e temos acesso a um conjunto de fundos comunitários

que foram aqui  muito bem explicados  por  si,  até com alguma designações,  que outros

municípios aqui  à nossa volta não têm acesso,  nem nesses montantes,  nem para esta

tipologia  de  intervenções,  e  aquilo  que  eu  queria  dizer  e  reafirmar  aqui  mais  é  que,

efetivamente, temos um conjunto de projetos executados, prontos, algumas obras lançadas,

outras  para  lançar,  para  fazermos  um  conjunto  de  obras  dentro  da  cidade  que  vêm

responder a esta oportunidade e este tipo de candidaturas, vamos por aí, o que não quer

dizer  que  nós  não  estamos  à  procura  de  outro  tipo  de  financiamentos,  outro  tipo  de

programas para podermos vir a intervir também nos espaços urbanos das freguesias com

outros instrumentos, porque estes nunca se aplicarão lá, por a característica que nós temos

enquanto concelho, enquanto área urbana e, portanto, era isto que eu gostava que ficasse

perfeitamente definido. --------------------------------------------------------------------------------------------

------  Relativamente  ao  Orçamento  Participativo,  eu  queria-lhe  dizer  que  o  Orçamento

Participativo não acabou, não temos intenção minimamente de o acabar, queria-lhe dizer

que, como pode verificar, temos do orçamento, uma verba e uma obra ainda não acabada

da primeira edição que transita para ser executada este ano, e temos um conjunto muito

significativo  de  obras  do  Orçamento  Participativo  da  edição  anterior,  portanto,  do  ano

passado que representam quatrocentos e muitos mil euros e colocamos uma verba de cem

mil euros e, depois, em anos futuros, quatrocentos mil, para quê? Para que a edição que foi

suspensa, e como disse e muito bem, antes das eleições autárquicas passadas e que vai

recomeçar no exato ponto em que parou, penso que no próximo mês, estamos a preparar

as coisas para poder arrancar no próximo mês, naturalmente fazemos aqui um interregno

até  porque,  conforme  pode  verificar-se,  nós  se  continuássemos  com  esta  cadência,

rapidamente chegaríamos aqui  a uma situação que não seria facilmente sustentável,  ou

seja, nós temos praticamente meio milhão de euros de obras de edições passadas para

fazer,  porquê?  Porque,  efetivamente,  com  o  planeamento  que  temos  do  orçamento

participativo, apesar de efetivamente termos uma belíssima prática no nosso concelho e

muito reconhecida lá fora, não é fácil, diria, para não dizer que é extraordinariamente difícil,

para não dizer ainda que é impossível, executarmos no período de tempo estabelecido as
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obras, porquê? Porque, além de todo o processo do orçamento participativo que impõe todo

o processo burocrático, digamos assim, temos também todo o processo que passa pelo

código dos contratos públicos que, como bem sabem é uma coisa muito mais morosa do

que o que acontece com as empresas privadas e, portanto, temos toda esta cadência, eu

diria que as eleições autárquicas deram-nos aqui uma oportunidade de tentarmos acertar o

passo e não é mais do que isso, porque há esta carga financeira que está para trás e que

está perfeitamente plasmada no nosso orçamento. -------------------------------------------------------

------  Relativamente  às  questões  colocadas  pelo  deputado  Miguel  Oliveira,  tenho  aqui

informações dos serviços, porque não dispunha com valores absolutos e queria lembrar só

uma coisa, relativamente a anos passados gostaria que percebêssemos que, por exemplo,

os terrenos, só os terrenos que foram vendidos a um euro por metro quadrado à SAKTHI e à

Triangle's, faziam qualquer coisa como, perfariam quatro milhões, trezentos e cinquenta mil

euros, se tivessem sido vendidos a quinze euros, no entanto, posso-lhe dizer que, neste

momento, nós temos reservas e alguns contratos de bens futuros já assinados, no valor de

um  milhão  setecentos  e  cinquenta  mil  euros  já  garantidos,  portanto,  temos  reservas  e

contratos, alguns deles contratos já firmados para bens futuros que chegam a este valor,

neste momento, era só para justificar que a verba que nós lá colocamos não é uma verba

completamente, eu diria, passo o palavrão, estapafúrdia e, portanto, era a sustentação que

queria dizer. Relativamente ainda a uma outra questão, posso-vos dizer que, e conforme

estava a dizer  ao deputado Manuel  Farias,  a questão,  por exemplo,  em termos de alta

tensão para o Parque do Casarão continua a ser um objetivo, mas é facilmente percetível

que é um processo bastante moroso em termos de licenciamento e não é previsível que no

próximo ano tenhamos qualquer tipo de despesa a esse, a esse respeito, porque o processo

ainda está diria que numa fase bastante incipiente e, portanto, não. ---------------------------------

------ Relativamente a estas questões relacionadas com transparência ou falta dela que o

Deputado Carlos Almeida colocou, eu naturalmente a única coisa que terei que lhe dizer é

que efetivamente ocupamos o terceiro lugar no ranking da transparência dos municípios em

Portugal, portanto, se nós não damos essa informação, não faço ideia o que é que não será,

não há aqui  qualquer  intenção de escamotear,  queria  era  pura  e  simplesmente  ter  um

raciocínio e dar um tipo de informação absolutamente fiável, não queria correr esse risco,

amanhã estarei completamente disponível para lhe dar esses valores com todo o rigor, hoje

não os tenho, não os trouxe porque estávamos a tratar do orçamento não da apresentação

de contas. Neste momento em termos de disponibilidades globais da Câmara temos dois

milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e noventa e seis ponto vinte e um, é

o que temos hoje ao dia e engloba operações de tesouraria.”  ----------------------------------------
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------ Hilário Manuel Ferreira dos Santos – PSD:---------------------------------------------------------

------ “Senhor Presidente da Câmara, não me respondeu em relação à questão do Centro de

Saúde de Travassô, portanto, falou nos oitenta e cinco mil euros, que estão lá no programa,

mas o que não nos disse foi o que é que vai ser feito em Travassô, qual é a intenção da

Câmara para fazer em relação ao Centro de Saúde de Travassô, vai ser feito um novo, uma

nova extensão do Centro de Saúde? Vai ser feito obras na que existe? E se com estes cem

mil euros são suficientes para o que Travassô precisa? Segunda nota, o Senhor Presidente

já respondeu ao colega Humberto, o orçamento não é nenhuma indicação, é uma previsão,

são  coisas  diferentes,  mas  muito  bem,  siga.  Terceira  questão,  Senhor  Presidente  da

Assembleia  Municipal,  Senhor  Presidente da Câmara,  nós também confiamos muito em

todos os técnicos, nós não pomos em questão a capacidade dos técnicos da Câmara, a

única coisa que nós pedimos é que nos cheguem as informações corretas e o que nós

verificamos  é  que  não  chegaram  na  última  Assembleia  informações  corretas,  que  não

deviam ter vindo daquela maneira e hoje volta a acontecer o mesmo, é só isso que nós, nós

também não queremos mais custos, só queremos que a informação nos chegue correta, e

muitas vezes, eu pelo menos tenho dificuldade em fazer esta triagem toda, tenho que ter

apoios  para  fazer  isso,  e  foi  isso  que  nós  sugerimos,  se  não  ainda  agora  o  Senhor

Presidente da Câmara disse em relação à informação e aos planos,  como é que eram

apresentados antes de dois mil e catorze, dois mil e quinze e o Senhor Presidente disse que

a informação que tinha dos técnicos da Câmara é que até aqui nunca tinha sido, nunca tinha

vindo nada disto e eu mostro, está aqui, Orçamento e Plano dois mil e sete, dois mil e sete,

está aqui e até posso ler. Porque tem a ver dois mil e sete foi há dez anos, mas tem a ver

com o que se está a passar hoje, as passagens que são, que têm a ver até com este se

calhar orçamento, por exemplo, eu posso ler só aqui, o que é que se dizia em dois mil e sete

na tal explicação que os Senhores estão a dizer que não existia. O Parque de Alta Vila que

vinha conhecendo uma forte degradação, teve várias intervenções na sua requalificação e

revitalização,  impeditivas da continuação da degradação e estamos certo que objeto da

intervenção profunda, caso se concretize a candidatura existente de fundos comunitários,

quer dizer, dizia a Câmara em dois mil e sete, nesta explicação, que o Parque de Alto da

Vila tinha sido já alvo de uma intervenção e que tinham apresentado uma candidatura para

fazer  uma intervenção  no Parque da  Alta  Vila,  para  aqueles  que  não  se  recordam no

orçamento para dois mil e dezassete, estava prevista uma verba de oitocentos mil euros

para intervir no Parque da Alta Vila e essa verba desapareceu, houve um concurso e ficou

deserto, a Câmara anunciou que ia fazer obras na Alta Vila, mas não fez absolutamente

nada, e agora aparece para dois mil e dezanove um milhão e duzentos mil, é o que nós
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temos no orçamento para dois mil e dezanove, passa de oitocentos mil para um milhão e

duzentos mil, só estou a recordar de que, já em dois mil e sete, vocês faziam, dizem que os

técnicos que não existia mas está aqui escrito. ------------------------------------------------------------

------ Está aqui mais, dizia nessa altura o seguinte, queremos melhorar a imagem urbana de

todas as nossas freguesias e procuraremos articular com as Juntas de Freguesia ações

nesse sentido,  incentivos  para  a  recuperação  de  habitações  degradadas,  demolição  de

estruturas  em mau  estado,  que  dão  má imagem ao  edificado  de  cada  freguesia  e  do

concelho, irão merecer especial atenção, a ação das Juntas de Freguesias será incentivada

porque  a  autarquia  continuará  a  transferir  verbas  para  que  possa  solidariamente

desenvolver ações que conduzam a uma melhor qualidade de vida da população, ó colega

Pedro, em dois mil e sete já esta Câmara prometia o mesmo e eu vou mostrar que está aqui

neste relatório assinado pelo Dr. Gil Nadais, o Enf. Jorge Almeida, João Clemente e a Dr.ª

Elsa Corga, está aqui assinado por eles porque é para não haver dúvidas de que às vezes

podem-se esquecer já que os técnicos não os informavam que existiam estes, esta prática,

eles pelo menos como assinavam os documentos deviam ter conhecimento desta, desta

prática.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Luís Miguel Marques Vidal de Oliveira – CDS: ---------------------------------------------------

------ “Senhor Presidente, vou ter mesmo de insistir e vou ter mesmo de lhe pedir que nos

envie, logo que possa e, portanto, se possível de imediato, os contratos e já agora que nos

dê informação sobre os valores totais de vendas de terrenos, de imóveis ao fim ao cabo,

pela Câmara Municipal em dois mil e dezassete, ou se quiser apenas relativas ao último

trimestre de dois mil  e  dezassete porque nós temos ali  os valores relativos ao primeiro

trimestre quase,  quase certos.  A informação que nos deu permite-nos acalentar alguma

esperança  de  que  não  esteja  a  ser  infringida  a  Lei  do  Orçamento  de  Estado,  agora

carecemos é da demonstração de que não está. Muito obrigado, Senhor Presidente, e já

agora propunha um intervalo se for entendido pertinente pela Câmara, um intervalo de dez

minutos  assim  que  estiverem   disponíveis  os  documentos  para  nós  os  podermos

analisar.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Queria antes de mais agradecer as explicações que o Senhor Presidente da Câmara

fez o favor  de dar relativamente a algumas questões que eu apresentei  na intervenção

anterior.  Senhor Presidente, Enfermeiro Jorge Almeida, gostaria de insistir  numa questão

numa  questão  no  domínio  do  PADC,  do  Programa  de  Ação  para  as  Comunidades

Desfavorecidas, ele é bastante preciso, identifica vinte e uma áreas, vinte e um locais, vinte

e uma áreas, e algo, três exemplos que eu referi há pouco, particularmente Castanheira do
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Vouga, Agadão e Préstimo, são claramente três áreas, três espaços, três aglomerados, que

não há no concelho outros mais desfavorecidos ao longo das últimas décadas. Macieira de

Alcoba está incluída dentro deste plano,  Belazaima do Chão está incluída dentro deste

plano, particularmente o caso de Castanheira do Vouga e de Agadão é preciso notar que

estão neste momento, há uma união de freguesias, que agrupou estas três freguesias e

insistindo,  portanto,  está criada uma centralidade administrativa em Belazaima do Chão,

insistindo em colocar Belazaima do Chão numa lógica de intervenção municipal ao abrigo

deste programa seja com incentivos, seja com incentivos de taxas e fiscalidade, seja em

termos  de  recuperação  e  regenerações  urbanas,  estamos  a  reforçar  uma  assimetria

perigosa, em particular numa União de Freguesias que tem uma dimensão territorial imensa,

é maior do que cerca de talvez um terço dos concelhos portugueses, e necessita de manter

como, como polos favorecidos, dignificados, melhorados, reforçados, agradáveis, atrativos,

Castanheira do Vouga e Agadão,  a par  de Belazaima do Chão e,  naturalmente,  A-dos-

Ferreiros está incluindo nestas vinte e uma localidades, mas Préstimo não está e, mais uma

vez,  corremos  o  risco  de  criar  assimetrias  e  desarmonias  nas  nossas  comunidades

serranas.  Lembro  mais  uma  vez,  ao  longo  das  últimas  décadas  foi  a  grande  região

desfavorecida do nosso Concelho. ”---------------------------------------------------------------------------

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

------  “Queria,  face  às  questões  colocadas,  queria  dizer  ao  Deputado  Hilário  Santos  o

seguinte, eu pensei sinceramente ter respondido à questão de Travassô, porque até acho

que fui relativamente denso na resposta, há oitenta e cinco mil euros que estão no pacto

negociado com a CIRA e que são verbas que vêm de fundos  comunitários distribuídos

através,  com alguma indicação da ARS e estão no pacto negocial  e,  portanto,  a serem

gastos pelo Município, para a Unidade de Saúde de Travassô, naturalmente que, e voltei a

falar desta questão, havia a intenção de reformular, de passar a escola a ser a Unidade de

Saúde. Nos tempos que correm e até com a informação que nos vai chegando de que

alguma, melhoria em termos de número de alunos, portanto, de, a frequentarem esta escola,

não nos parece viável encerrar a escola e, portanto, temos que pensar noutras alternativas,

aquilo que vi com o Presidente da Junta e que continuamos a ver é claramente definirmos a

ver  se  encontramos  um  espaço,  para  tomarmos  decisões  urgentes  para,  como  é  que

havemos de fazer por inclusivamente, naturalmente colocamos cem mil euros, nesta verba

porque oitenta e cinco mil sabemos de onde eles vêm mas não nos colocamos de fora de

podermos, naturalmente, ir  mais longe se a solução, por exemplo, passar por... não são

nestes, estes cem estão preparados para cobrir os oitenta e cinco, eu não tenho é neste

momento um projeto que me permita atirar para anos futuros alguma coisa porque eu não
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sei exatamente qual é a decisão que vamos tomar, aquilo que disse aqui é que precisamos

de tomar uma decisão porquê? Porque até dois mil e vinte temos que fazer estas, primeiro

as populações e efetivamente a Unidade de Saúde não têm as condições que deveria ter e,

portanto, temos que tomar rapidamente decisões e avançar para elas e, portanto, a seguir

não, não vejo inconveniente nenhum de podermos complementar isto com outras verbas em

anos futuros, claramente, ou então se tivermos condições para andarmos mais rapidamente,

de fazermos um reforço orçamental nesta área, porque poderia ter que o ser. --------------------

------ Relativamente à questão da Alta Vila, efetivamente em dois mil e sete já tentamos

candidaturas, essa candidatura está aprovada embora temos agora que passar à submissão

rapidamente, houve um concurso, como bem sabem, para lançarmos a recuperação de todo

o espaço da Alta Vila que ficou deserto. Vamos rapidamente abrir novo concurso e, por isso,

é que houve já este desfasamento, porquê? Porque percebemos rapidamente, uma coisa

era termos um conjunto de verbas que iríamos gastar claramente este ano, a obra que vai

incidir sobre o Parque de Alto da Vila, nós a lançarmos concurso agora com adjudicações,

tribunal de contas, essas questões todas, nunca antes do verão temos o início das obras e,

portanto, imagino claramente uma parte significativa de todo esse dinheiro a ter que ser

gasta  em dois  mil  e  dezoito  e  por  isso  é  que  eu  tenho  este  desfasamento,  agora  há

claramente a intenção até porque toda a gente sabe que em dois mil e três efetivamente o

que  aconteceu  à  Alta  Vila  com  aquele  temporal  foi  absolutamente  inesperado,  mas

avassalador para não para não chamarmos outra coisa. ------------------------------------------------

------  Relativamente  ao  afirmado  pelo  Manuel  Farias,  aquilo  que  tenho  a  dizer  é  que

efetivamente corroboro consigo essa questão dos territórios desfavorecidos todos,  aquilo

que  se  referiu  das  vinte  e  uma  áreas,  são  áreas  de  regeneração  urbana  que  estão

efetivamente aprovadas,  todas a freguesias,  portanto,  têm pelo menos uma área dentro

dessas vinte e uma porque foi assim que ficou definido, nós temos vinte e uma áreas de

regeneração urbana aprovadas,  nessas áreas,  uma das,  entre  outras coisas aplicam-se

todos aqueles incentivos, nomeadamente a isenção de licenças, isenção de IMI, durante

cinco anos e que pode ir  até dez anos,  IVA a seis por cento para as obras e todo um

conjunto de apoios que o Município está disposto a dar nessas áreas todas, portanto, volto a

dizer,  todas  a  ex-freguesias  têm  pelo  menos  uma  área  dentro  dessas  vinte   e

uma.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Pedro António Machado Vidal – PUF do Préstimo e Macieira: -------------------------------

------ “Bom, chamava a atenção à Mesa porque é a terceira vez que venho a este púlpito e

faço a mesma pergunta. Só quero saber é quando é que nós, Presidentes de Junta, vamos

começar  a  receber,  em  que  mês  é  que  vamos  começar  a  receber  relativamente  aos
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Espaços  do  Cidadão.  A  verba  está  cabimentada,  eu  só  quero  saber  se  começamos  a

receber em janeiro, fevereiro, março, abril, porque eu também tenho salários para pagar e

tenho que saber com aquilo que conto. -----------------------------------------------------------------------

------ Depois, prestei muita atenção àquilo que o meu colega Miguel falou e o que ele diz

aqui e há muitos colegas novos nesta Assembleia, o que ele diz aqui é sério, é grave, se a

Câmara não tiver e não nos demostrar aqui, hoje, que tem um milhão e oitocentos mil de

contratos  assinados  para  a  venda  ou  concessão  de  terrenos,  corremos  o  risco  de

aprovarmos um orçamento que será nulo, e que tudo aquilo que for feito daqui para a frente

perante aprovação deste orçamento nós, aliás, quem votar a favor ou quem se abstiver,

poderá incorrer em perda, aliás, a Câmara Municipal irá com certeza deixar de ter algum

rendimento futuro e nós teremos consequências também a nível pessoal com o nosso voto

quer a favor, quer a abstenção, e, portanto, que isto aqui fique bem claro, sobretudo para os

novos  que  aqui  estão  porque  isto  já  aconteceu  noutros  concelhos.  Essa  situação  já

aconteceu  noutros  concelhos  basta  fazer  uma  pesquisa  pela  Internet  e  daí  eu  achar

pertinente aquilo que o Miguel propôs agora, uma reunião de dez minutos, se for de quinze,

de vinte ou de meia hora,  não há qualquer tipo de problema,  porque eu acho que nós

estamos aqui  é  para  salvaguardar  os  interesses  do Município,  mas também os  nossos

interesses enquanto membros desta Assembleia Municipal.”-------------------------------------------

------ Brito António Rodrigues Salvador – Presidente da Mesa da Assembleia: ----------------

------ “Já agora esclareço que deverá chamar a atenção do Executivo por não responder,

porque a Mesa não lhe vai responder com certeza, não é, é só para esclarecer. Bom, não há

mais inscrições, não há mais registos de inscrições, eu vou dar a minha opinião, contudo

estou disponível, no bom senso, para se entenderem que deve ser feita essa suspensão

para se falar dos líderes, penso que é dos líderes dos grupos municipais,  eu vou dar a

minha opinião pessoal, achava que depois deste esclarecimento que nos é prestado pelo

Executivo, nós temos que confiar em alguém e é o Presidente que o disse, que tem, é minha

opinião que estaria suficientemente garantida esta situação, no entanto, não me oponho a

que, se esse for o entendimento da Assembleia, suspendermos a Assembleia durante dez

minutos, pelo menos, para os líderes municipais poderem falar sobre este assunto. Ponho à

consideração da Assembleia, alguém entende que não deve ser suspenso?” --------------------

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

------ “Se for para suspender a Assembleia propunha que avançássemos nos pontos e este

ponto votaríamos no final depois de fazer então a suspensão por dez minutos, levávamos a

Assembleia já para a frente e, no final da Assembleia,  votaríamos este ponto com uma

prévia reunião antes de dez minutos, porque se não agora vamos aqui andar, e isto vai dar
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pano para mangas, e suspendendo agora aqui dez minutos não vão ser dez, vão ser quinze

ou vinte ou vinte e cinco ou trinta e não faz assim grande, a minha proposta é, se quisermos

suspender a Assembleia, este ponto não se vota agora, vota-se no final da Assembleia com

uma prévia suspensão de dez minutos antes.”--------------------------------------------------------------

------ Brito António Rodrigues Salvador - Presidente da Mesa da Assembleia: -----------------

------ “Neste momento existem duas opções, pelo que percebi, a primeira é suspender de

imediato durante 10 minutos, líderes municipais irem falar sobre este assunto, e a segunda

agora  apresentada  pelo  Deputado  Hilário  Santos  que  seria  continuarmos  a  tratar  e

suspender-se aqui este ponto, continuarmos a tratar os pontos dois, três, quatro, cinco, seis

e sete, e no fim do ponto número sete então suspender a Assembleia para depois se votar o

ponto número um. A primeira proposta, suspender de imediato a Assembleia, quem vota

contra? Quem se abstém? Está suspensa já a Assembleia, então. Sugeria que fossem para

a sala do executivo os líderes municipais, por favor. A suspensão para já é de dez minutos.”

------ Após a suspensão retoma a palavra Brito António Rodrigues Salvador - Presidente

da Mesa da Assembleia: ------------------------------------------------------------------------------------------

------  “Bom,  vamos então reiniciar  a  sessão,  dava a  palavra  ao Senhor  Presidente  que

esteve também reunido com os líderes dos grupos municipais e da qual terá existido um

compromisso por parte da Câmara Municipal. Senhor Presidente, tem a palavra.” --------------

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

------ “Bom, o que ficou ali acordado e vou repetir uma vez mais porque já o teria afirmado, já

o teria feito, sim, não há acordo, mas foi o que ficou, o compromisso, é o compromisso

naturalmente, é que naturalmente que vamos pegar no Orçamento e Plano, juntarmos os

elementos  no  que  diz  respeito  a  esta  matéria  e  julgamos  ser  prova,  os  contratos  que

dispomos e as outras formas de reserva que temos dos terrenos e vamos pedir um parecer

a uma entidade externa, estou a imaginar que ou a DGAL ou a CCDR, podemos pedir a

quem entenderem, se vier como definição que há qualquer tipo de irregularidade, vem aqui

de imediato para que seja sanada a situação e, portanto, o compromisso é que no dia em

que receba um documento que me diga que esta situação é irregular, nesse mesmo dia

peço  ao  Senhor  Presidente  da  Assembleia  para  agendar  e  convocar  uma  Assembleia

Municipal, tão simples quanto isto, é este o meu compromisso.”---------------------------------------

------ Brito António Rodrigues Salvador – Presidente da Mesa da Assembleia: ----------------

------ “Muito obrigado, entretanto o Senhor Presidente já usou da palavra, não sei se acha

que deve renovar aquilo que disse ou se já dá por concluído o que disse.” ------------------------

------ Jorge Henrique Fernandes Almeida  – Presidente da Câmara:-------------------------------
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------ “Senhor Presidente, eu já o disse e não tenho qualquer problema de o repetir, dadas

todas estas questões e estas dúvidas suscitadas, naturalmente que há um compromisso da

Câmara Municipal de juntar os elementos que tem ao seu dispor e que julga que são prova

suficiente e enviá-los para entidade idónea para que dê um parecer, portanto, fica aqui à

consideração, ou, ou o Tribunal de Contas, DGAL, a CCDR e aqui afirmo e volto a repetir no

momento em que chegue aqui um parecer de uma qualquer destas entidades que ponha em

causa a legalidade desta situação, de imediato pedirei ao Senhor Presidente da Assembleia

Municipal para convocar uma Assembleia para que seja sanada esta situação e, e como

disse,  e  muito  bem o  Senhor  Deputado  Miguel,  faço-o  por  compromisso,  mas também

porque penso que é minha obrigação fazê-lo. Muito obrigado.”----------------------------------------

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

------  “Apenas para dizer,  e  na sequência  daquilo  que foi  agora  anunciado pelo Senhor

Presidente da Câmara, que de harmonia também com a votação da vereação na reunião de

Câmara  e  do  Executivo,  o  Grupo  Municipal  do  Partido  Socialista  vai-se  abster  nesta

votação, mas com esta condição e neste pressuposto de que o Executivo se compromete a

pedir então o tal perecer à entidade competente seja ela a CCDRC, o Tribunal de Contas,

num prazo razoável e que, caso esse parecer venha a ser negativo, que o assunto e este

ponto voltará então a esta Assembleia para nova votação e é este,  é este o ponto da

situação, é esta a posição do Grupo Municipal do Partido Socialista tendo em conta todas

estas dúvidas quanto a legalidade da proposta que aqui foram levantadas.” ----------------------

------ Não havendo mais intervenções, o ponto  1 – Análise e votação da proposta da

Câmara Municipal das Grandes Opções do Plano, proposta de orçamento e mapa de

pessoal para 2018 foi colocado a votação, sendo o mesmo aprovado por maioria, com seis

votos contra e quatro votos a favor do Grupo Municipal do PSD, três votos contra do Grupo

Municipal do CDS, treze votos a favor do Grupo Municipal Juntos e seis abstenções do

Grupo Municipal do PS. -------------------------------------------------------------------------------------------

------ Luís Miguel Marques Vidal de Oliveira – CDS: ---------------------------------------------------

------ “Apenas para apresentar a Declaração de Voto em nome do Grupo Municipal do CDS.

O Grupo Municipal  do  CDS votou vencido  por  entender  que há uma clara  infração ao

disposto no artigo octogésimo terceiro da Lei número quarenta e dois, dois mil e dezasseis

de vinte e oito de dezembro, Lei do Orçamento de Estado para dois mil e dezassete.” ---------

------ 2 – Análise e Votação da Proposta da Câmara Municipal para Autorização Prévia

de Compromissos Plurianuais nos termos da alínea ccc) do número 1 do Artigo 35º do

Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro e da alínea c) do número 1 do artigo 6º da

Lei  8/2012  de  21  de  fevereiro,  de  Aceitação  do  Pedido  de  Vistoria  fora  de  prazo
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referente ao Protocolo número 220/15 e Adenda número 301/16 no âmbito das Obras

de Beneficiação das Instalações do Centro Social Cultural e Recreativo de Crastovães,

Aprovação de Compromisso Plurianual;------------------------------------------------------------------

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

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

------ “Senhor  Presidente,  vou pedir  à Senhora Vereadora Elsa Corga que explique esta

situação.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Elsa Margarida de Melo Corga – Vereadora:-------------------------------------------------------

------ “Relativamente a esta questão, referir que o que está aqui em causa é a aceitação de

um pedido de vistoria a uma obra realizada pelo Centro Social  Cultural e Recreativo de

Crastovães, ao abrigo de um Protocolo que teve posteriormente uma Adenda, portanto, de

acordo com o Código Regulamentar estas decisões têm que ser tomadas pelo Executivo

Municipal  e  neste  caso  conferindo  uma  despesa  plurianual  pela  Assembleia  Municipal,

portanto, o que colocamos aqui à consideração é a aceitação ou não dessa vistoria que dará

depois origem à transferência de verba de acordo com o resultado dessa análise técnica

que será feita.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Não  se  tendo  registado  mais  intervenções,  o  ponto  2  –  Análise  e  Votação  da

Proposta da Câmara Municipal para Autorização Prévia de Compromissos Plurianuais

nos termos da alínea CCC) do número 1 do Artigo 35º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12

de setembro e da alínea C) do número 1 do artigo 6º da Lei 8/2012 de 21 de fevereiro,

de  Aceitação  do Pedido  de  Vistoria  fora  de  prazo  referente  ao  Protocolo número

220/15 e Adenda número 301/16 no âmbito das Obras de Beneficiação das Instalações

do Centro Social Cultural e Recreativo de Crastovães, Aprovação de Compromisso

Plurianual, foi colocado a votação, tendo sido aprovado por unanimidade. ---------------------

------ 3 – Análise e Votação da Proposta da Câmara Municipal da Alteração do Objeto

do Apoio Atribuído ao Centro de Apoio Social e Animação de Segadães, Casas; ---------

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

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

------ “Senhor Presidente, a Senhora Vereadora Elsa Corga vai dar os esclarecimentos.”------

------ Elsa Margarida de Melo Corga – Vereadora:-------------------------------------------------------

------  “Neste  caso,  também nos  termos  do  regulamento  aquilo  que  está  em causa  é  a

alteração do objeto do protocolo, este pedido de alteração não confere alteração ao valor do

protocolo, mas compreende alterações que visam dar resposta a exigências da Segurança

Social  e,  portanto,  a  Associação  como  tinha  feito  um  pedido  para  determinados

investimentos ao ter conhecimento dessa necessidade e imposição da Segurança Social fez
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o  pedido  de  canalização  dessa  verba  para  dar  resposta  a  essas

necessidades.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Não  se  tendo  registado  mais  intervenções,  o  ponto  3  –  Análise  e  Votação  da

Proposta da Câmara Municipal da Alteração do Objeto do Apoio Atribuído ao Centro

de Apoio Social e Animação de Segadães, Casas, foi colocado a votação, tendo sido

aprovado por maioria, com uma abstenção do CDS. ---------------------------------------------------

------ 4 – Análise e Votação da Proposta da Câmara Municipal de Alteração do Preço de

Venda de Lotes no Parque Empresarial do Casarão de Águeda durante o ano de 2018; 

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

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

------ “Senhor Presidente, este ponto traz exatamente aquilo que já vem sendo hábito nos

últimos anos, portanto, conforme o Regulamento do Parque Empresarial do Casarão, o valor

dos lotes seriam vinte e cinco euros, a proposta é para que durante o ano de dois mil e

dezoito e a exemplo do que aconteceu nos anos de anteriores seja de quinze euros o metro

quadrado.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Não  se  tendo  registado  mais  intervenções,  o  ponto  4  –  Análise  e  Votação  da

Proposta da Câmara Municipal de Alteração do Preço de Venda de Lotes no Parque

Empresarial  do Casarão de Águeda durante o ano de  2018,  foi  colocado a votação,

tendo sido aprovado por maioria, com uma abstenção do PSD. ------------------------------------

------ 5  – Análise  e Votação de Proposta  da Câmara Municipal  de Complemento à

Proposta de Alteração do Preço de Venda de Lotes no Parque Empresarial do Casarão

Águeda durante o ano de 2018; ------------------------------------------------------------------------------

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

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

------ “Senhor Presidente, mais ao menos a mesma coisa, só que agora estes em vez dos

vinte  e  cinco  euros  por  metro quadrado,  os  quinze euros  referem-se aos  contratos  de,

portanto, de direito de superfície e o que é que isto quer dizer? As empresas que tenham ou

que façam aquisição de terrenos por direito de superfície, adquiram os terrenos com direito

de superfície  e pretendam depois  antecipar,  o  valor  de  referência  são os  quinze euros

acrescidos dos tais três por cento que estão previstos contratualmente e não os vinte e

cinco  e,  portanto,  têm também aqui  nesta  questão  um  efeito  porque  é,  isto  nunca  foi

devidamente esclarecido e, portanto, terá um efeito aos anos anteriores, é esta a proposta.”

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

------ “Senhor  Presidente da Assembleia,  antes de me debruçar sobre o assunto,  queria

colocar aqui um esclarecimento que me parece importante. A deliberação do Executivo que
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está apensa a este documento refere que o ponto foi votado em reunião de Câmara por

unanimidade, na ata da reunião de Câmara diz que o documento foi aprovado por maioria

com a abstenção da vereadora do PSD e dos dois vereadores do PS. Eu queria questionar

qual das duas deliberações é que nós julgamos pertinentes, sendo que esta me parece, a

que vem aqui nos documentos estar errada, não sei se alguém me pode explicar, que assim

evitava de sair daqui. Portanto, eu também confio nos funcionários da Câmara e isso não há

problema nenhum, mas às vezes também se enganam como é este o caso e, portanto, eu

pedia não sei  de que modo,  eu não sou jurista,  mas que esta  questão fosse retificada

porque está errada.”------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Brito António Rodrigues Salvador - Presidente da Mesa da Assembleia: -----------------

------ “Sugeria ao Senhor Presidente que retirasse o ponto.” -------------------------------------------

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

------ “Se acharem que é necessário, não vejo inconveniente, mas não tenho outro remédio,

mas  também  não  vejo  inconveniente,  porque  este  ponto  pode  perfeitamente  vir  na

Assembleia  Ordinária  de  fevereiro  e,  portanto,  também  não  causa  grande,  será  uma

deliberação  que  se  faz  a  qualquer  tempo  e,  portanto,  não

vejo.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------  Retirado o  referido  ponto  da Ordem de trabalhos, o ponto  número seis  passou a

número cinco. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 6 – Discussão e Análise da Votação e Proposta da Câmara Municipal da Segunda

Prorrogação  do  Prazo  de  Isenção  e  Taxas  nos  Processo  de  Requalificação  de

Edifícios e Ocupação do Espaço Público por Motivo de Obras; ---------------------------------

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

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

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

------ “Senhor Presidente, é exatamente isto que aqui estamos a dizer, portanto, tudo isto,

estas isenções já vêm, têm vindo a vigorar em anos anteriores e, portanto, queríamos que, a

nossa proposta  é que estas isenções vigorassem também durante o ano de dois  mil  e

dezoito e aquilo que estou a dizer para o ponto seis aplica-se também claramente para o

ponto sete no caso das licenças de demolição.”------------------------------------------------------------

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

------ “Os pontos seis e sete desta Assembleia são a Prorrogação do Prazo de Isenção de

Taxas nos Processos de Requalificação de Edifícios e Demolição de Edifícios, porquanto se

encontra ainda a vigorar os incentivos à reabilitação urbana, prorrogações de isenção que o

PSD vê naturalmente com bons olhos. No entanto, gostaríamos de ter alguns elementos
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acerca do impacto destas medidas de isenção, ou seja, seria importante que o Executivo

nos informasse de que forma é que estes incentivos têm contribuído para a requalificação e

demolição deste edifícios desde novembro de dois mil e dezasseis, quando foi aprovada a

primeira isenção até à presente data por contraposição ao que acontecia até aí. Eu penso

inclusive que este pedido já foi até realizado pela nossa Vereadora numa das reuniões de

Câmara. No fundo, o que nós queremos perceber é em que medida é que estas isenções

têm contribuído para um aumento da requalificação e das demolições que é o objetivo último

destes incentivos.”--------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Luís Miguel Marques Vidal de Oliveira – CDS: ---------------------------------------------------

------ “Sem querer quebrar a disciplina no que respeita ao seguimento da Ordem do Dia, mas

porque penso que pode ser pertinente para informar o público. A questão era saber se o

Executivo também pretende manter os apoios no que respeita à utilização das tintas e às

pinturas  que é  uma parte  importante  da reabilitação e  da regeneração,  pelo  menos no

aspeto visual e naturalmente não está abordada porque não faz parte da Ordem do Dia,

mas já agora se pudesse sucintamente, e desculpe o abuso Senhor Presidente, se pudesse

sucintamente referir-se a este assunto, se vão manter ou não os, as, em vigor as ajudas, os

auxílios que estavam propostos o ano passado.” ----------------------------------------------------------

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

------ “Gostava de responder então à Senhora Deputada Marlene Gaio e dizer-lhe o seguinte,

nós naturalmente que vamos fornecer essa análise, mas a ideia que temos a olho nu é que,

efetivamente,  o  impacto  tem  sido  bastante  significativo,  relativamente  às  demolições

clarissimamente, porque têm sido um pouco por todo o concelho e sobretudo nos núcleos

urbanos das freguesias onde há edificações, eu diria que muitas edificações em ruínas e

bastante degradadas,  claramente sim e temos vindo a ter  esta perceção de que se vai

limpando a paisagem.  Aqui  na  baixa  da cidade também é notório,  é  notório  que estes

incrementos são significativos, relativamente à questão da operação de tintas, eu diria que

nós temos esse processo em reavaliação, porquê? E vamos ser muito claros, o balanço que

fazemos é que o programa não está completamente dirigido àquilo que eram os nossos

objetivos,  nós  estamos  a  ver  muito  mais  as  edificações  degradas,  mostramos  aqui  um

incentivo  e  não,  afinal  de  contas,  houve  aqui  alguém  que  descobriu  aqui  no  nosso

regulamento, aqui um qualquer escapatório e o que é que acontece? Parece-me a mim que

têm-se socorrido destes apoios aqueles que vêm recuperar as casas e depois por via disso,

se aproveitam e é por aí, portanto, eu acho que é um processo que nós temos que continuar

a incentivar, mas temos que reavaliar e criar ali  qualquer tipo de, algumas nuances que
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temos que efetivamente alterar para que, para ir de encontro àquilo que é efetivamente o

objetivo do programa.”---------------------------------------------------------------------------------------------

------ Não  se  tendo  registado  mais  intervenções o  ponto  6 –  Discussão e  Análise  da

Votação  e  Proposta  da  Câmara  Municipal  da  Segunda  Prorrogação  do  Prazo  de

Isenção e Taxas nos Processo de Requalificação de Edifícios e Ocupação do Espaço

Público por Motivo de Obras foi colocado a votação e aprovado por unanimidade. --------

------ 7 – Análise e Votação da Proposta da Câmara Municipal de Segunda Prorrogação

do Prazo de Autorização de Demolições de Edifícios Degradados, Período Transitório

e Isenção de Pagamento de Taxas Relativa à Emissão de Certidão com Informação de

Capacidade Construtiva do Prédio; ------------------------------------------------------------------------

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

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

------ “O processo é em tudo idêntico, tal como eu tinha dito há pouco, em tudo idêntico ao

processo anterior, portanto, o Município tem vindo nos últimos anos a fazer a isenção deste

tipo de emissão de licenças e certidões e, portanto, a ideia é manter durante o ano de dois

mil e dezoito as mesmas isenções e, com isto, estimularmos estas demolições de edifícios

bastante degradados que temos no nosso concelho. ”----------------------------------------------------

------ Não se tendo registado mais intervenções o ponto 7 – Análise e Votação da Proposta

da  Câmara  Municipal  de  Segunda  Prorrogação  do  Prazo  de  Autorização  de

Demolições de Edifícios Degradados, Período Transitório e Isenção de Pagamento de

Taxas Relativa à Emissão de Certidão com Informação de Capacidade Construtiva do

Prédio foi colocado a votação e aprovado por unanimidade. ----------------------------------------

------ Antes do término da sessão, o Senhor Presidente da Mesa informou acerca da entrada

duma Moção do Grupo Municipal do Partido Socialista contra o encerramento do balcão dos

CTT da Barrosinha. Esclareceu a este respeito que, nos termos do regimento, esta Moção

não  seria  admissível,  por  as  Moções  serem geralmente  feitas  no  período  de  Antes  da

Ordem do Dia e não ter havido período de Antes da Ordem do Dia e por a mesma não se

relacionar com nenhum ponto da Ordem de Trabalhos. Referiu contudo que, atendendo à

situação,  e  caso  a  Assembleia  não  colocasse  nenhuma  objeção,  a  Moção  fosse

apresentada, discutida e votada, pelo que se seguiram as intervenções que se transcrevem,

seguidamente, na íntegra: ----------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “O Serviço Postal Universal é, sem margem para dúvidas, uma categoria de serviços

público essencial. Durante décadas, os CTT em Portugal afirmaram-se não só como marca

de referência, mas também como garante da confiança entre os Portugueses e o Estado. A
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este propósito, recorda-se que até à sua privatização, em dois mil e catorze, os CTT eram

uma das mais reputadas companhias  da Europa,  sendo simultaneamente uma empresa

rentável e que distribuía dividendos ao acionista Estado. Contudo, o décimo nono governo

liderado pelo PSD e CDS decidiu,  contra os mais elementares princípios económicos  e

sociais,  pela  sua  concessão  a  entidades  privadas,  tudo  indica  que  sem  assegurar  no

contrato de concessão os padrões de serviço e qualidade exigíveis no serviço público. O

Estado deixou nesse momento de ser o proprietário da empresa e, por maioria de razão, de

poder ser parte interventiva nas suas principais opções estratégicas. Porém, o Estado tem a

responsabilidade  de  acompanhar  a  implementação  do  contrato  de  concessão,

nomeadamente no que respeita ao assegurar das obrigações de serviço público por parte

desta empresa. A Lei dos serviços públicos é clara ao afirmar que a prestação de qualquer

serviço deverá obedecer a elevados padrões de qualidade, neles devendo incluir-se o grau

de satisfação dos utente. -----------------------------------------------------------------------------------------

------  No  passado  dia  dois  de  janeiro,  ao  abrigo  de  um  plano  de  restruturação

insuficientemente publicitado, debatido ou fundamentado, o Conselho de Administração dos

CTT anunciou o encerramento de vinte e dois balcões da sua rede, entre os quais, a loja

situada em Barrosinhas, concelho de Águeda, no distrito de Aveiro. Constata-se, antes de

mais,  que  esta  decisão  assenta  numa  premissa  de  não  rentabilidade,  que  além  de

insuficiente  para a fundamentar tal  opção,  carece ainda de verificação.  Acresce que os

balcões  alvo  deste  plano  de  reestruturação  são  significativamente  frequentados  e

inegavelmente  necessários  às  comunidades  que  servem,  nomeadamente  aos  estratos

sociais mais idosos e expostos, inclusivamente como é o caso de Águeda à economia local

enquanto posto de serviço de proximidade face às empresas. Este plano de reestruturação

constitui igualmente uma ameaça aos trabalhadores que vêm os seus postos de trabalho em

perigo, situação que carece de salvaguarda. Apesar da situação de encerramento prever a

sua efetivação durante o primeiro trimestre deste ano, os CTT procederam nesta data ao

encerramento do balcão de Barrosinhas instalado na zona industrial daquela localidade.------

------ Assim, o Grupo Municipal do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Águeda, na

sua reunião extraordinária realizada no dia dezanove de janeiro de dois mil e dezoito propõe

a  aprovação  da  presente  Moção,  deliberando-se  o  seguinte,  manifestar  o  seu

descontentamento e repúdio pela decisão do Conselho de Administração dos CTT, Correios

de  Portugal,  que  levará  ao  encerramento  da  loja  dos  CTT sita  na  Zona  Industrial  das

Barrosinhas em Águeda, solicitar à Câmara Municipal de Águeda, ao Governo de Portugal e

à Assembleia da República um maior empenho na obtenção da parte dos CTT, Correios de

Portugal,  de  esclarecimentos  quanto  aos  motivos  que  levaram  a  essa  decisão,
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designadamente obtendo as devidas resposta às seguintes questões: Em que medida o

encerramento  dos  balcões  referidos  no  plano  de  reestruturação,  em  particular  o  de

Barrosinhas, é compaginável com o contrato de concessão e assegura os elevados padrões

de qualidade e de serviço público estabelecidos na Lei e nesse contrato? Segundo, qual a

sustentação em forma de estudos ou outra que esteve na base desta nefasta decisão?

Terceiro, que medidas foram ou vão ser tomadas pelo Governo no sentido de compelir a

gestão  privada  da  empresa  a  garantir,  conforme  está  obrigada  por  via  contratual,  a

qualidade e universalidade deste serviço público essencial.  Águeda, Paços do Concelho,

dezanove de janeiro de dois mil e dezoito.”------------------------------------------------------------------

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

------ “Não tenho a Moção, pedia que fosse distribuída, por aquilo que ouvi, penso que esta

Moção seria de apoiar se fosse retirada uma parte que lá está, e vou explicar o quê. Não é o

PSD e o CDS que são os responsáveis pelo que está a acontecer hoje nos CTT, o PSD e o

CDS, em determinado momento, por imposição da TROIKA, foram obrigados a privatizar os

CTT. Como diz a Senhora Deputada Municipal e Nacional, e muito bem, há obrigações que

a empresa tem que cumprir e o Estado tem meios para obrigar a empresa a cumprir. E este

Estado que hoje é representado pelo PS, pelo Bloco de Esquerda e pela CDU, tem meios

para obrigar a empresa a cumprir com as suas obrigações todas, se não o fazem é porque

não quer, mas eu não me interessava entrar aqui muito nesta discussão de quem é mais

responsável, se é o PSD e o CDS ou se é o PS, o Bloco de Esquerda e a CDU, interessa-

me muito mais reclamar aquilo que é um direito, como diz a Dr.ª Carla, e muito bem, não se

compreende muito  bem como é que uma estação com um funcionário,  com o nível  de

serviço que aquela tem, pode dar prejuízo, eu não consigo compreender mas, mas pode ser

que aconteça, mas eu não consigo compreender isso, aliás já o escrevi nalguns sítios. Acho

que estarmos agora a discutir aqui de quem é mais responsável, se é o PSD e o CDS, se é

o PS, o Bloco de Esquerda ou a CDU, isso não contribuí muito para aquilo que são os

objetivos que nós queremos para Águeda, os objetivos que nós queremos para Águeda é

que seja  claro  e  identificado porque é  que  fecharam esta  estação,  se  esta  estação dá

prejuízo e é um problema então nós também saberemos compreender isto, mas têm que

nós explicar porque eu não consigo compreender, continuo a dizer isto e conheço algum do

nível  do  funcionamento daquela estação,  como é que um funcionário  dá  prejuízo nesta

estação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Senhora Deputada, o meu conselho é, retirarmos essa parte porque, como digo, a

responsabilidade é de todos,  e insisto nisto,  hoje,  se o PS quiser,  se o nosso Governo

quiser, estas estações não fechavam, mais se está descontente pode reverter a privatização

Ata da 1ª Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 19/janeiro/2018



50

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

a favor do Estado, basta que o nosso Estado queira, portanto, não vale a pena atirarmos a

culpa só para os outros, somos todos responsáveis, é a minha sugestão que lhe deixo para

que nós, pelo menos eu, não conferenciei com os meus colegas é evidente, aprove essa

Moção com todo o gosto. ”----------------------------------------------------------------------------------------

------ Luís Miguel Marques Vidal de Oliveira – CDS:----------------------------------------------------

------  “Apenas  para  dizer  que  a  nossa  posição  naturalmente  é  de  apoio  àquilo  que

objetivamente a Moção trata, que é a questão do encerramento e não apoio ao preâmbulo

que ao fim ao cabo tenta tratar este problema que é um problema local como se fosse um

problema político derivado de uma ação de um anterior Governo, apenas. A privatização,

como aqui já foi explicado, foi uma das imposições negociadas pelo Partido Socialista com a

TROIKA que depois teve de ser aplicada, não é o, o tema da privatização dos CTT até é um

tema relativamente  antigo,  mas o  problema não está  na privatização,  é  que existe  um

contrato de concessão que tem que ser cumprido e existem obrigações sociais por parte das

empresas, as empresas vivem essencialmente para se preservar e, portanto, para ter lucros

naturalmente,  mas  não  se  pode  esquecer  o  seu  papel  social,  portanto,  nós  somos

inteiramente  solidários,  com  a  parte  substantiva  da  Moção,  sobre  a  parte  inicial  nós

gostaríamos  de  a  ver  retirada  e  assim  votaríamos  todos,  provavelmente  por

unanimidade.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ João Carlos Fernandes Figueiredo – Juntos: -----------------------------------------------------

------  “O Juntos -  Movimento Independente associa-se também e solidariza-se com esta

Moção. Nós pensamos que realmente a estação das Barrosinhas deve ser mantida e como

movimento independente não nos imiscuímos nesta discussão que está a existir entre os

três partidos presentes na Assembleia. Aquilo que nós estamos é a defender o concelho, e

Águeda e achamos que os serviços de CTT são essenciais à nossa população.” ----------------

------ Carla Eliana da Costa Tavares - PS:------------------------------------------------------------------

------  “Caro colega e Deputado João Figueiredo,  devo dizer-lhe que os Partidos quando

querem  e  quando  realmente  o  que  interessa  é  defender  Águeda  também  conseguem

conciliar  as  vontades e colocar  o interesse de Águeda acima de todo e qualquer  outro

interesse  e,  como  tal,  não  foi  assim  tão  difícil  chegar-se  a  um  consenso  e,  por  isso,

acordamos e permite-me o líder da bancada do PSD, o líder da bancada do PSD e também

do CDS, fazer uma alteração então ao texto, em que passaria a ser no segundo parágrafo

passaria a ter a seguinte redação, contudo o décimo nono governo liderado pelo PSD e

CDS decidiu pela sua concessão a entidades privadas, ponto, e depois volta a iniciar-se, o

Estado  deixou  nesse momento  de ser  o  proprietário,  ou  seja,  retira-se,  contra  os  mais

elementares princípios económicos e sociais, retira-se essa parte, e retira-se também, tudo
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indica que sem assegurar no contrato de concessão os padrões de serviço e qualidade

exigíveis no serviço público. A bem de Águeda entendemos fazer este acordo de redação

para  que  esta  Moção  possa  ser  aprovada  por

unanimidade.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Não  se  tendo  registado  mais  intervenções,  o  ponto  7  –  Moção  Contra  o

Encerramento da loja dos CTT das Barrosinhas foi colocado a votação e aprovado por

unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ E nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, deu por

encerrados os trabalhos desta sessão, pelas zero horas e vinte e dois minutos, do dia vinte

de janeiro 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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