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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

Ata da 2ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda,

 de 27 de abril de 2018

------ Aos vinte e sete dias do mês de abril, do ano de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma

horas, no Salão da Junta de Freguesia de Fermentelos, teve lugar a 2ª Sessão Ordinária da

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

------ 1 – Aprovação de ata: -------------------------------------------------------------------------------------

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

2017. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

------ 3.1  –  Apreciação  da  informação  escrita  do  Ex.mo Sr.  Presidente  da  Câmara

Municipal de Águeda acerca da atividade municipal, bem como da situação financeira

do Município, nos termos do disposto na alínea c), do n.º 2 do artigo 25º, do Anexo I

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

------ 3.2  –  Análise  e  votação  da  proposta  de  Adesão  à  Associação  Nacional  de

Assembleias Municipais; ---------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.3 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal do relatório de Gestão

do Ano 2017 - Prestação de Contas; -----------------------------------------------------------------------

------ 3.4  –  Análise  e  votação  da  proposta  da  Câmara  Municipal  de  2.ª  Revisão

Orçamental do ano de 2018; ----------------------------------------------------------------------------------

------ 3.5 – Apreciação da proposta da Câmara Municipal  do Relatório 2.º  Semestre

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

------ 3.6 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal  da 9ª  Alteração ao

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

------ 3.7 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de Geminação entre o

Município do Sal – República de Cabo Verde e o Município de Águeda; ----------------------

------ 3.8 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de Adenda ao Contrato

-  Programa  n.º  109/2017  referente  à  execução  de  Projeto  de  Obras  por  parte  do

Sporting Clube de Fermentelos; -----------------------------------------------------------------------------

------ 3.9 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de atribuição de apoio à

União de Freguesias de Belazaima do Chão,  Castanheira  do Vouga e  Agadão,  no

âmbito do Evento “Trail Bela Bela 2018”; ----------------------------------------------------------------
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------ 3.10 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de Reconhecimento

de Interesse Público a Solzaima – Equipamentos para Energias Renováveis, Lda.; ------

------ 3.11 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de Contrato Programa

de  colaboração  no  âmbito  da  gestão  e  dinamização  do  Complexo  Desportivo  do

Estádio Municipal; ------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.12  –  Acordos  de  Execução  entre  a  Câmara  Municipal  de  Águeda  e  as

Juntas/Uniões  de  Freguesias  para  a  concretização  da  delegação  legal  de

competências; -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.13 – Protocolo Plurianual de Cooperação entre a Câmara Municipal de Águeda e

a d’Orfeu – Associação Cultural – Quadriénio 2018-2021. ------------------------------------------

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

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

------ Inês Tavares Castro – PSD; ------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

------ Luís 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; ------------------------------------------------------------

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

------ Luís Armando Pina Figueiredo – Juntos; --------------------------------------------------------------

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

------ José António Parada Figueira – 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; ----------------------------------
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------ Wilson José de Oliveira Dias Gaio do PUF de Barrô e Aguada de Baixo; -------------------

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

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

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

------ 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.  O  Senhor  Presidente  da  Assembleia  foi

secretariado por Cristina Paula Fernandes da Cruz e Daniela Carina Mendes. ---------------

------ O Senhor Presidente da Assembleia, Brito António Rodrigues Salvador, principiou a

sessão  fazendo  referência  ao  início  de  um  novo  ciclo  de  Assembleias  Municipais

descentralizadas,  evocando  o  anterior  Presidente  da  Mesa  da  Assembleia  Municipal,  o

Professor  Francisco  Vitorino,  que  deu  início  a  um  ciclo  de  Assembleias  Municipais

descentralizadas. Afirmou ainda que com a descentralização das Assembleias Municipais se

pretende maior aproximação entre os eleitores e os eleitos, facilitar a intervenção do público,

nomeadamente  no  debate  dos  problemas  que  são  das  suas  freguesias  e  também  do

concelho e ainda reforçar, junto do povo, a perceção da importância destas Assembleias na

vida  e  desenvolvimento  do  Concelho.  De seguida,  cumprimentou  todos  os  presentes  e

também os que seguiriam a sessão através da Águeda TV e,  particularmente,  todos os

cidadãos  e  cidadãs  Fermentelenses  presentes,  fazendo  um agradecimento  especial  ao

Presidente de Junta de Freguesia de Fermentelos,  Carlos Lemos, extensível a todos os

membros  do  Executivo,  pela  decisão  de  realizar  a  presente  Assembleia  Municipal

descentralizada em Fermentelos. ------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------- JUSTIFICAÇÕES DE FALTAS ---------------------------------------

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

------ A  Deputada Ana Rita Carlos, que seria substituída pelo  Deputado Carlos Guilherme

da Silva Nolasco; o  Deputado Gil Abrantes, que seria substituído pela  Deputada Maria de

Fátima  Sampaio  e  Silva;  o   Deputado  João  Paulo  Veiga,  que  seria  substituído  pela

Deputada  Inês  Tavares  de  Castro;  a   Deputada  Marlene  Domingos  Gaio,  que  seria

substituída  pelo   Deputado  José  António  Parada  Figueira;  e  a   Deputada  Maria  João

Tavares, que seria substituída por Luís Armando Ferreira Pina Figueiredo. -----------------------

------ Neste âmbito, o Presidente da Mesa da Assembleia aproveitou para esclarecer e pedir

desculpa por, na Sessão Extraordinária de vinte e cinco de abril, não ter feito referência à

comunicação  de  ausência  da  deputada  Marlene  Gaio,  que  foi,  então  substituída  pela

Deputada Maria de Fátima Sampaio e Silva. ----------------------------------------------------------------

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

------ De imediato, o Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento da receção da seguinte

correspondência: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------  Câmara Municipal  de Águeda,  sobre  o Relatório  de  Observância  do  Estatuto  do

Direito de Oposição de dois mil e dezassete; ---------------------------------------------------------------

------  Associação de Municípios de Carvoeiro e Vouga, sobre  Prestação de Contas para

o ano de dois mil e dezassete. ----------------------------------------------------------------------------------

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

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

2017. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

------  “Em  primeiro  lugar,  é  uma  enorme  satisfação  estar  aqui  nestas  Assembleias

descentralizadas em Fermentelos e saúdo a iniciativa da Mesa de marcar esta Assembleia

para esta Freguesia.  Senhor Presidente, no que respeita à Ata, eu enviei-lhe em tempo

oportuno uma observação escrita sobre as minhas intervenções nesta reunião e, tirando um

ou  outro  pormenor,  vejo  com satisfação  que  aquilo  que  pedia  que  fosse  retificado,  foi

retificado, há uma ou duas exceções que não vão alterar, de qualquer forma, o sentido geral

daquilo que foi dito e, portanto, não vou insistir nelas. Antes ia fazer uma sugestão, aliás um

pedido, Senhor Presidente, e isto independentemente do acordo ortográfico que temos em

vigor, as Atas são documentos que ficam para o futuro, e as Atas são sempre também a

forma como escrevemos e nos dirigimos e nos referimos às coisas, ficarão sempre para

memória futura e, por isso, Senhor Presidente, eu vinha pedir que, com a anuência da Mesa

e desta Assembleia, sempre que, no meu caso pessoal e suponho na esmagadora maioria
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dos  elementos  que  aqui  estão  presentes,  se  referisse  a  palavra  País,  referindo-se  a

Portugal, ou Pátria, referindo-se a Portugal e aos Portugueses, a palavra fosse escrita com

letra maiúscula.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Colocada a votação a ata foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------

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

------ Neste ponto foram feitas as seguintes intervenções: -----------------------------------------------

------ Carlos Miguel Nolasco de Lemos – PJ de Fermentelos: ---------------------------------------

------  “É bom ver a sala composta, e dar as boas-vindas a todos os Senhores Deputados,

aos colegas Presidentes de Junta, sejam bem-vindos a esta freguesia, estaremos sempre

de portas abertas para vos receber. Vou ser muito breve e depois terei oportunidade de falar

mais à frente. Queria deixar aqui um agradecimento especial à Confraria da Pateira pela

forma como nos recebeu a todos nós, um jantar mesmo à moda de Fermentelos, peixe frito

da  Pateira,  rojões  à  moda  de  Fermentelos,  a  eles  um  muito  obrigado  por  nos  terem

recebido. Resta-me desejar uma boa Assembleia a todos.” --------------------------------------------

------ Rui Ribeiro Gil: ---------------------------------------------------------------------------------------------

------  “O motivo da minha intervenção será provavelmente de somenos importância,  mas

sendo Fermentelos uma Freguesia do concelho de Águeda, o assunto que me traz cá é

obviamente do interesse Municipal. Fermentelos debate-se, nos últimos tempos, com uma

grande dificuldade no que diz respeito ao estacionamento de viaturas nalgumas artérias da

nossa vila. Refiro três exemplos concretos, as imediações da igreja, que comporta a Rua da

Igreja, a Rua do Berçal, Travessa do Berçal e Rua do Cabeço da Igreja, especialmente aos

domingos, por motivos óbvios, o Largo do Cruzeiro, com os constrangimentos de ser um

largo que acaba por ser uma rotunda e que também tem ali muito constrangimento e muitas

dificuldades  de  estacionamento  e,  por  fim,  imediações  do  campo Constantino  Marques

Duarte,  que  com o conjunto  da Rua do Vieira,  Rua  da  Subida,  Travessa da Subida  e

Travessa  Nossa  Senhora  da  Saúde,  e  especialmente  aos  fins  de  semana,  mas  não

necessariamente só aos fins de  semana e dias de jogo,  basta  haver  treinos para essa

situação ser bastante complicada. Para estes três exemplos e estes três constrangimentos,

temos  três  soluções  e,  dessas  soluções,  no  primeiro  caso,  as  imediações  da  igreja,  a

solução que apresentarei já foi de certeza absoluta pensada, já foi mais do que analisada e,

inclusivamente,  penso que até já  se tentou implementar.  O edifício do Centro Paroquial

necessita, com muita urgência, que se encontre uma solução para os seus acessos. Foi

intervencionado,  aqui  há  tempos  foi  derrubado  um muro  que  lá  estava  e  que  permitiu

estacionar e circular dentro deste espaço com mais franquia, digamos assim, o que é facto é

que chegar lá continua a ser extremamente difícil  e temos, um pouco mais abaixo, uma

grande possibilidade de através do terreno que está a ser utilizado hoje em dia para fazer
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algum estacionamento de carros de pessoas que se dirigem para a missa, e que o deixam

aí, talvez seja oportunidade, talvez seja necessário voltar a insistir no velho tema de ver o

que é que se pode fazer com aquele terreno, sei que os terrenos têm constrangimentos, há

ali algumas situações que são difíceis, mas que não há nada que não se faça, e se houver

vontade isso vai-se fazer. ----------------------------------------------------------------------------------------

------  Para além desta proposta,  chamo também a atenção para outro facto,  atualmente

utiliza-se o antigo terreno onde estava implementada a casa paroquial  como parque de

estacionamento  provisório  e  porque  não  aproveitarem  o  facto  de  estarem  à  venda  as

edificações que se encontram ao lado, portanto, as edificações contíguas a este terreno

para se poder pensar numa solução que permita aumentar e dar melhores condições de

utilização a esse local? Essa solução iria obviamente também resolver alguns problemas

que se verificam no segundo exemplo que eu referi, que é o do Largo do Cruzeiro. O Largo

do Cruzeiro é o centro de Fermentelos, digamos assim, é o local onde se congrega o maior

número de espaços comerciais da nossa Freguesia e, por vezes, estacionar nessa zona é

um verdadeiro tormento. Tem-nos valido a existência de um terreno particular, vago, que

tem ajudado a colmatar as deficiências de estacionamento, mas, ainda assim, não é, não

evita o estacionamento de algumas viaturas no largo que acaba por ser uma rotunda e a

própria GNR já, nalguns casos, nos fez sentir que isso é mesmo assim. ---------------------------

------ Por fim, como terceiro exemplo, o do campo de futebol, as imediações do campo de

futebol, este deixei para o fim de propósito, e deixei para o fim de propósito porque as tão

faladas e também muito atrasadas obras do Arraial,  talvez venham ajudar a minorar  os

problemas  que  se  verificam  nessas  artérias,  nas  imediações  do  campo  de  futebol,

especialmente em dias de jogos e em dias de treinos. ---------------------------------------------------

------ Para terminar esta minha intervenção, termino com uma recordação, o Executivo atual

venceu as últimas eleições com uma série bastante grande de promessas e uma delas era

muito badalada e muito interventiva, que dizia este é o mandato para as Freguesias. Sei que

tomaram posse há cerca de seis meses, mas não podemos ignorar o facto de terem feito

parte  do  anterior  executivo  e  com  exceção  do  Excelentíssimo  Vice-Presidente,  Edson

Santos, e do outro anterior, portanto, a vós vos cabe provarem que será mesmo uma opção

diferente e nós estamos cá para verificar. Uma boa sessão para todos, mais uma vez o

nosso  bem-haja  por  terem  vindo  a

Fermentelos.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Hélder Nolasco:---------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Tendo sido dada a oportunidade aos Munícipes de Águeda, pela Câmara Municipal,

de exercerem um papel mais ativo na democracia pela inclusão do projeto no Plano de

Atividades do Orçamento Participativo, o que veio motivar as pessoas para a participação
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em  projetos  que  visam o  desenvolvimento  da  cidadania  e  da  sua  terra,  neste  projeto,

Orçamento  Participativo,  Fermentelos viu  aprovado quatro  projetos,  a  saber,  Parede de

Escala, concluído e entregue; Largo do Carvalhal, ainda não entregue; Largo do Emigrante,

primeira fase entregue, mas não concluído; Largo do Emigrante, segunda fase que devia

ser, ter sido entregue até dois mil e dezassete, e a sua construção ainda não começou; e do

Parque  das  Fontainhas,   fiz  parte  como proponente  de  dois,  desse  e  os  do Largo  do

Emigrante,  em relação à primeira fase.  A requalificação do Largo do Emigrante,  que foi

entregue em julho de dois mil e dezassete, mas não concluído, os proponentes deste projeto

entregaram uma lista de ações que faltavam na obra ao anterior Presidente, Gil Nadais, com

o conhecimento do atual Presidente, Jorge Almeida. Pergunto ao Executivo e ao Presidente,

qual  a  data prevista  para  a correção da primeira  fase do referido  Projeto do  Largo do

Emigrante,  uma vez que o Presidente atual  e o anterior  se comprometeram a corrigir  a

situação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Quanto à segunda fase do Projeto do respetivo largo, que deveria ter sido entregue em

dois  mil  e  dezassete,  para  quando  o  início  da  sua  construção  e  entrega  da  obra  aos

proponentes? Considero que as obras apresentadas, que foram votadas por pessoas de

Fermentelos e Munícipes de Águeda, são uma mais-valia e digamos até estruturantes para

a própria Freguesia e para o Município. Apelo ao Senhor Presidente que tenha uma especial

atenção e que agilize o processo de modo a que se realize as obras o mais rápido possível.

------ O segundo ponto que queria falar é sobre a Pateira. Peço desculpa, mas este ponto

para  mim  também  e  toca,  toca  aos  Fermentelenses,  inclusivamente  aqui  ao  nosso

Presidente da Assembleia, Pateira, a nossa lagoa encantada está votada ao abandono, não

me refiro só à requalificação das margens, mas também, principalmente, ao assoreamento

da mesma. Em certas zonas, no Verão, a água tem altura de cinco centímetros, isto leva ao

aparecimento de zonas de pântano, o que poderá proliferar doenças para a fauna, flora e,

mais importante de tudo,  para as pessoas.  Mais  um aspeto,  há sítios onde se efetuam

descargas  de resíduos  poluentes  para  a  Pateira,  por  vezes,  à  vista  de  todos,  Vale  de

Barbeiro, ali próximo do Portinho e junto à MetalÁgueda, não sei se estão a ver o sítio.

Lembro que esta poluição tem impactos a nível da fauna, flora e económico, pelo turismo,

não é? Para a região que neste caso inclui o Município e Freguesia. Excelentíssimos, hoje

estiveram  a  jantar  os  Membros  da  Assembleia,  a  Mesa,  o  Executivo  foi  servido  pela

Confraria da Pateira, onde comeram um peixe da Pateira. Temos que cuidar dele hoje para

termos amanhã e,  por  isso,  eu peço um olhar  especial  ao ex-líbris que é a Pateira de

Fermentelos, ao Presidente do Município. Muito obrigada pela atenção dada aos assuntos

abordados.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Rui Moreto:----------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ “É com especial satisfação que vejo Fermentelos dar o pontapé de saída, novamente,

nas sessões deslocalizadas da Assembleia Municipal, com o especial orgulho de ver um

fermentelense e amigo, o Dr. Brito Salvador a presidir. Senhor Presidente da Câmara, Enf.

Jorge  Almeida,  vou-lhe  pedir  respostas  frontais  e  diretas,  sem  rodeios  às  minhas

preocupações e perguntas que são de um fermentelense convicto e que só quer o melhor

para a sua terra. A vinte de março deste ano saiu, portanto, um contrato adjudicado pela

Polis Litoral - Ria de Aveiro para prestações de serviços para a reformulação do projeto de

execução de requalificação e valorização da Pateira  de Fermentelos,  o Parque Lagunar

H2Aqua.  Deduzo  que  é  em  Fermentelos  e  peço  essa  confirmação,  além  de  lhe  pedir

também se confirma que esse  projeto  é  na  ordem dos  quatrocentos  mil  euros,  e  para

quando a sua construção já que é uma promessa antiga. Dê-nos uma perspetiva clara, por

favor.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Em junho também, em junho de dois mil e dezassete saiu o contrato de prestação de

serviços de reformulação do projeto de execução de requalificação e valorização da Pateira

de Fermentelos com criação de percursos pedonais e cicláveis nos Municípios de Aveiro e

Oliveira do Bairro, e eu questiono porque não em Águeda, onde as nossas margens estão

tão necessitadas deste tipo de infraestrutura e na medida em que nós e que temos a maior

extensão das mesmas margens? No projeto, no Plano de Atividades a Câmara Municipal

fala,  menciona  o  projeto  dos  Passadiços  como  parte  integrante  de  um  Centro  de

Interpretação  a  céu  aberto  na  Pateira  de  Fermentelos.  Contempla  a  margem  de

Fermentelos?  Para  quando  a  previsão  do  começo  deste  projeto?  Parques  de  Auto-

Caravanismo, a expansão da rede, um novo parque previsto na era limítrofe da Pateira, para

onde  está  previsto  também?  A  requalificação  do  Largo  do  arraial?,  está  espelhada

novamente no Plano de Atividades e Orçamento,  pergunto se vai ficar  pronto este ano,

estamos em maio, praticamente em maio, e ainda nem o muro do cemitério está concluído.

O porquê também de, após inúmeros pedidos e dois executivos diferentes, o projeto final e

completo não estar  na posse da Junta de Fermentelos e exposto para a população ter

acesso,  e  eu  próprio  acedi  a  garantias  que  o  envio  seria  efetuado  para  a  Junta  de

Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------  É  inacreditável  que uma obra  de  tão  grande  dimensão  e  impacto  não  possa ser

apresentada à população e possibilite esclarecimento de dúvidas e inclusive permita à Junta

de Freguesia  detetar  alguns  erros  que só  quem conhece bem o Largo poderá  detetar.

Senhor Presidente, prometa à população a exposição do projeto final completo na nossa

Junta de Freguesia. Alargamento da Rua do Vieira, Monte Grande. A Junta de Fermentelos

inseriu no seu plano, acredito com certeza de acordo com a Câmara Municipal apoiar a

mesma para fazer os levantamentos necessários dos proprietários para conclusão da obra e
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respetivo projeto. Eu pergunto, a informação prestada ao Executivo anterior é que já existia

o projeto e a Junta chegou a receber o respetivo desenho, se já temos projeto após tantos

anos de estudo, qual é a demora? O que falta verdadeiramente para uma obra de grande

relevo e urgência para a nossa terra? Eu acho também que a população através da Junta de

Freguesia deverá ter acesso ao respetivo projeto. --------------------------------------------------------

------ Para concluir,  falava em Orçamentos Participativos. Como sabe, estive presente na

reunião de Executivo que deu o pontapé de saída a este projeto, salvo erro em dois mil e

catorze, confesso a minha desilusão pelo constante cair deste processo que inclusive foi

premiado e  de referência  a  nível  nacional  e,  neste momento,  tem da parte  da  Câmara

Municipal de Águeda uma manifesta dificuldade em fazer cumprir o processo e timing de

implementação, bem como, e sobretudo a qualidade de execução do projetos, estou muito

desiludido, espero que o Senhor Presidente consiga inverter este declínio e disponibilizo-me

para ajudar com a minha experiência no terreno a Câmara Municipal de Águeda a salvar

este processo.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Luísa Maria Rodrigues Dias: ---------------------------------------------------------------------------

------ “Estou aqui para falar  também um pouco dos Orçamentos participativos, que é um

assunto que me toca bastante, porque também sou proponente dos projetos do Parque do

Emigrante. Fermentelos viu no processo do Orçamento Participativo uma boa iniciativa da

nossa Câmara, uma oportunidade para conseguir aquilo que há muitos anos reivindica e

não consegue, obras, precisamos de obras para melhorar as nossa estradas, precisamos de

obras para melhorar o nosso arraial, precisamos de obras para melhorar o nosso cemitério,

precisamos de obras para melhorar os nossos espaços verdes, precisamos de obras para

melhorar a nossa bela Pateira,  tantas obras são precisas,  tantas obras são prometidas,

tantas obras passam de ano para ano. Fermentelos uniu-se, esforçou-se e conseguiu em

dois anos de aprovação  cinco projetos que podem ajudar a embelezar a nossa terra, e, e

onde  andam  eles?  Na  gaveta?  Cheios  de  pó?  Senhor  Presidente,  faça  os  projetos

aprovados, que são nossos por direito, mas faça-os bem, não volte a mostrar o desrespeito

que transparece quando se fazem obras com uma total falta de brio como foram as obras no

Emigrante e as obras no Carvalhal. ---------------------------------------------------------------------------

------ Falemos também de outro assunto, a construção de uma moradia no Largo do Cabeço

das Árvores, como é designado nas nossas terras fermentelenses. Não tenho nada contra a

construção em si,  antes pelo contrário,  mas tenho muito a lamentar pela localização da

mesma, uma construção confinante com uma estrada estreita e de acesso a outras casas,

uma estrada que precisa  de urgente  alargamento para que não volte a acontecer  uma

ambulância  querer  passar  e  não  conseguir,  uma  estrada  que  precisa  de  urgente

alargamento para que se possa começar a pôr em prática uma ideia já existente de que o
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aproveitamento  de tantos  e tantos  terrenos  que temos no miolo  de  Fermentelos  e  que

atualmente estão rodeados de casas se torne possível.  Senhor Presidente, estou a falar

neste  assunto  porque  simplesmente  quero  ver  Fermentelos  a  crescer,  quero  ver

Fermentelos a evoluir e não há evolução sem criação de infraestruturas, penso eu, pois não,

Senhor Presidente? ------------------------------------------------------------------------------------------------

------  Por último e não menos importante,  alcatroamento da Rua da Fonte e da Rua da

Pedreira, andei alguns anos a ouvir promessas sobre este alcatroamento e, finalmente, ele

chegou há cerca de dois anos, chegou o alcatroamento, mas não chegaram os passeios,

chegou o alcatrão, mas as valetas continuaram na mesma, aliás continuaram piores, porque

agora com o alcatrão mais alto, muitos de nós moradores temos dificuldades em entrar nas

suas casas com os carros,  no meu caso em particular, sim porque eu moro na Rua da

Pedreira e não tenho vergonha de o dizer, no meu caso particular tive que gastar dinheiro a

corrigir a minha entrada, caso contrário ficava impedida de entrar na minha própria garagem.

------  Senhor  Presidente,  para quando está previsto retificar  esta falha lamentável? Para

quando está previsto terminar uma obra em Fermentelos com empenho e afinco? Para

quando  está  previsto  mostrar  aos  fermentelenses  alguma gratidão  por  tudo  aquilo  que

fazemos  pelo  concelho?  Para  quando  Senhor  Presidente?  Para  quando  nos  faz  sentir

Aguedenses?  Sabe,  Senhor  Presidente  da  Câmara,  nós  fermentelenses  também

pertencemos ao seu concelho.”---------------------------------------------------------------------------------

------ Amílcar Marques:-------------------------------------------------------------------------------------------

------  “Traz-me  aqui  mais  sensivelmente  porque  no  Salão  Nobre  da  Câmara  agora,

recentemente,  no  vinte  e  cinco  de  abril,  foi  dito  e  redito  que  as  freguesias  não  há

democracia. Ora, isso ficou-me na mente, realmente não há democracia, eu pertenço a uma

freguesia que foi a mais controversa do País, mais visitada pela polícia política do passado,

para libertar os baldios do regime florestal.  Ora, o que acontece, nos últimos trinta anos

governada por gente que ali se implantaram, ali criaram as suas riquezas, desertificando

uma freguesia em benefício de uma parte só, que é onde eles têm o poder político, porque a

Junta de Freguesia é no Préstimo e em Macieira de Alcoba, não é em A-de-Ferreiros, foram

dezenas de milhões de contos que desapareceram, cinco casas de guardas florestais, nove

escolas primárias, mato bravo em silvas no meio dos povos e das escolas, não se fez, zero,

uma obra do rio Alfusqueiro para cima, até na iluminação pública há uma discriminação, é

uma luta tenaz. Os conselhos diretivos que gerem os baldios não existem, as eleições foram

boicotadas para criar conselhos diretivos nas zonas desertificadas, porque não se fez nada

para segurar a juventude, não há uma ligação da sede de freguesia a outras sedes vizinhas

que já se luta há mais de trinta ou quarenta anos, Préstimo, Vale do Lobo, Serradinha,

Castanheira, Préstimo, Chousinha, Ventoso, as Talhadas, nada, zero. Muito dinheiro e não
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se sabe onde para, o certo é, é que anda-se há muito tempo e foi criado comissões, abaixo-

assinados, em que as Câmaras devem gerir, criar uma comissão para gerir os dinheiros,

porque as pessoas que ali implantaram-se não sabem a realidade do passado. -----------------

------  Portanto,  a  democracia  no  Préstimo,  no  Préstimo,  Macieira  de  Alcôba não existe,

existiu a seguir ao vinte e cinco de abril uma meia dúzia de anos, a partir daí zero, não se

fez nada por aquela freguesia, para bem, a dada altura houve alguém que tentou criar uma

unidade hoteleira junto ao Alfusqueiro com um parque fluvial de gaivotas, como lhe chamam

para brincar, campos de futebol, e não sei quê, andaram a fazer uns campinhos só para

inaugurações e tal, sem, sem, ali uma área desportiva, com todas as modalidades, é isto

que se lutava, nada, zero, tinha que ser a Junta a construir, nunca fez nada, havia um grupo

de pessoas interessadas nisso, portanto, o que me leva é que a Câmara deve olhar muito

para o Préstimo, e o Préstimo não é do Alfusqueiro para baixo, é do Alfusqueiro para cima,

porque  há  uma  discriminação,  aí  não  há  democracia,  nós  queremos  democracia  no

Préstimo, que é a terra que está desertificada e criar alguma obra de vulto, já chega cá para

baixo, porque os conselhos diretivos é para assegurar o rendimento. Segundo a Lei dos

Baldios, o rendimento é aplicado onde é produzido, não é isso que se tem feito. Pronto, é

isso que eu tenho a agradecer e pretendia que a Câmara, a Câmara em si que olhasse um

bocado também para aquela zona da parte de cima,para segurar a juventude, criar uma

coletividade, um salão,  um salão onde houvesse uns eventos, nada, não se criou nada,

nada, nada.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Um agradecimento muito especial ao Senhor Presidente da Junta, pela forma como

nos recebeu e as minhas desculpas por não ter podido estar mais cedo, mas efetivamente

há dias, mas o que se vai repetindo é que parece que em Águeda acontece tudo todos os

dias, e hoje mais uma vez efetivamente tivemos, como vocês bem sabem, e temos neste

momento a cidade repleta de gente, numa realização que é o Rali de Mortágua, que vem ali

fazer uma prova e que está lá uma multidão fantástica e que foi difícil sair, mas agradeço e

sei que correu tudo muito bem e aliás a boa maneira de receber de Fermentelos esteve bem

patente e, portanto, o meu agradecimento também por isso mesmo. Saúdo todos e já agora

e também e muito especialmente ao CDS de Fermentelos por esta sessão de boas-vindas

que me deu de uma forma perfeitamente organizada, sistematizada e, portanto, trouxe aqui

um conjunto de problemas e, portanto, ficamos aqui claro que para o CDS nada do que, não

se fez nada ainda de jeito e, pronto, e dificilmente se fará, mas eu queria vos sossegar e

dizer  que estamos  efetivamente  a  trabalhar,  há  inclusivamente  projetos  que  estamos  a

desenvolver e aqui para muito rapidamente e até para que o Hélder Nolasco disse aqui, a

preocupação que teve, que demonstrou para com a Pateira e queria dizer claramente que
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também que é nossa preocupação, aliás, nós ouvimos, por exemplo, o Senhor Presidente

da Câmara de Aveiro a dizer que e, por isso, a atividade da Câmara Municipal de Aveiro na

Pateira se resume a isso mesmo, diz que são competências de outras entidades e, portanto,

uma vez mais e sempre Águeda, a Câmara de Águeda fica isolada a cuidar da Pateira, mas,

estamos, continuaremos a cuidar e, naturalmente, estamos a desenvolver um conjunto de

projetos, que curiosamente estamos a olhar para a Pateira de uma forma integrada e a,

inclusivamente, a procurar soluções que esperam muito em breve virem à luz do dia e terem

financiamento para podermos andar com eles, estamos a trabalhar nesse sentido, espero

sermos, que sejamos bem sucedidos, aliás, o Dr. Edson está fortemente empenhado, é um

trabalho que ele está a desempenhar, está fortemente empenhado, aliás, toda a Câmara,

todo o executivo e espero em breve ter aqui boas notícias para vocês. -----------------------------

------  Penso que não vou fazer nenhuma inconfidência,  tínhamos um problema bastante

grave em termos da construção do muro ali do cemitério, que se iniciou e, entretanto, houve

desenvolvimentos, e houve desenvolvimentos, eu penso que já é público, que posso falar,

mas está acordado entre nós e o Senhor Presidente da Junta a compra daquele imóvel e

daquele quintal, e daquela casa, nascente, norte, eu diria que a norte do cemitério que vai

resolver e eu penso que resolver por um período bastante largo,  portanto,  uma solução

efetivamente  mais  duradoura e mais capaz,  a questão do cemitério,  é  um assunto que

estamos neste  momento  a  resolver,  eu  penso que  já  há  um contrato  de  promessa de

compra e venda perfeitamente assinado e,  portanto, é uma belíssima notícia,  a Câmara

naturalmente  que  tem  aqui  o  compromisso  meu  de  colocar  ao  Executivo  e  depois  à

Assembleia  Municipal  a  proposta  de  financiarmos essa aquisição,  portanto,  na  próxima

Assembleia Municipal com toda a certeza será um assunto a discutir. As obras do Arraial,

como vocês  carinhosamente  lhe  chamam e,  mais  designado  de  Largo  da  Senhora  da

Saúde, são naturalmente para se realizar, elas serão realizadas e nós temos um projeto que

dizem-me aqui que a Junta que não tem conhecimento do projeto e sinceramente pensava

que tinha, mas vai ter sem problema nenhum, até porque o projeto como bem sabem está

adjudicado. O empreiteiro,  já  agora uma nota e também porque é importante todos nós

percebermos, relativamente aqui a um conjunto de obras que estão mais lentas do que o

normal, eu queria só lembrar que estamos na segunda semana de bom tempo deste ano, o

inverno tem sido uma coisa pesarosa e, portanto, tem-nos atrasado de alguma forma, nós

estamos, eu sei que já hoje andei de mangas arregaçadas e, portanto, é só em camisa, e já

há uns dias atrás, mas atenção é a segunda semana de bom tempo deste ano e, portanto,

há aqui um conjunto de obras que, percebo, os empreiteiros, e tivemos uma reunião com o

empreiteiro que, e o empreito que tem esta Largo da Senhora da Saúde tem muitas obras

no nosso concelho paradas exatamente por causa do mau tempo e agora que veio este
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tempo  naturalmente  que  eles  não  sabem  para  que  lado  é  que  se  hão  de  virar,  mas

rapidamente eu penso que estaremos em condições de podermos, de ter boas notícias e

avançar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Relativamente às questões colocadas pelo Rui Gil que veio aqui falar da questão de

desordenamento,  chamemos-lhe  assim  na  zona  central  de  Fermentelos,  corroboro

completamente, é uma das situações que nós estamos a acompanhar e vamos, eu tenho

agendada para o dia sete deste mês, dia sete, a visita com um gabinete projetista, aqui a

este lugar para nós primeiro tomarmos consciência do que ali está, o Senhor Presidente da

Junta vai-nos acompanhar e para quê? Para começarmos a levantar aqui uma série de

problemas para começarmos a fazermos uma proposta de intervenção, uma proposta de

intervenção que não terá, e face às imensas obras que vocês falaram e que, e que temos

muita coisa para fazer, nós naturalmente e é nosso objetivo pelo menos começarmos de

uma forma sistematizada e sabermos para onde ir. À boa maneira daquilo que eu defendo, e

que quem me conhece defende claramente vamos ter aqui uma janela de oportunidade para

discutirmos com a população e com a Assembleia de Freguesia, isso é ponto assente, será,

mas atenção depois há um momento em que temos que tomar decisões e não vale a pena

depois estarmos a falar que no Largo da Senhora da Saúde que vamos ter que ver o que é

que  lá  está  para  ver  o  que  vamos  mudar.  A  obra,  volto  a  repetir  está  adjudicada,  foi

adjudicada, é um concurso que foi lançado no mandato passado e está adjudicada, não

vamos começar ali a dizer que vamos alterar, quem conhece e sabe como é que funcionam

as obras públicas, temos alguma dificuldade, tudo o que retirarmos ou mudarmos é obra, é

trabalhos a menos e depois o resto é trabalhos a mais, como bem entendem e, portanto, há

aqui algum compromisso que temos que ter entre todos, portanto, essa zona, é uma zona

problemática e que nós conhecemos perfeitamente, eu diria que, mais do que o problema de

estacionamento, é a desordenamento total daquela zona, basta olhar para os passeios que

não existem, o estacionamento empinado, e outras coisas deste género que lá estão que é

uma coisa que efetivamente não, não diz com a imagem que eu acho que Fermentelos

merece e, portanto, claramente vamos trabalhar por aí. -------------------------------------------------

------  O Hélder Nolasco falou-nos aqui  numa questão do OP e,  sobretudo,  do Largo do

Emigrante, a única coisa e a única correção que vai permitir que eu faça, é que alguma

conversa ou algum vínculo que teve com o Presidente da Câmara, eu não estava e o mail

que eu por acaso vi, porque este assunto trazia alguma documentação sobre ele, o mail que

foi  trocado e o último de vinte  e  três de agosto,  e  um outro  anterior  de  dia  nove,  em

momento nenhum foi para mim, portanto, eu tive agora acesso a ele, portanto, eu não tinha

conhecimento dessas situações e a única coisa que vos posso dizer é que mantivemos,

agora e voltando também a falar do orçamento participativo, queria-vos dizer que a primeira
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sessão nas freguesias ocorreu ontem, exatamente ontem, para o OP do ano passado e,

portanto, nós vamos-lhe dar cumprimento este ano, aconteceu ontem na Trofa e, já agora,

uma saudação à  Trofa porque pelas  notícias  que eu tive,  eu  não estive  lá,  mas pelas

notícias que eu tive, nós tivemos lá mais gente nesta sessão do que nas outras edições

todas juntas e, portanto, parece-me a mim que é bom prenúncio e que esta sessão do OP e

que esta edição do OP que nós agora vamos continuar vai ser bastante participada nas

Freguesias.  Estejam atentos ao calendário e não se esqueçam de estar  em massa em

Fermentelos, como é costume estarem para defenderem os vossos projetos. Depois, uma

questão clara e inequívoca, o sistema de votação vai funcionar, as questões vão andar e o

financiamento que lá está garantido também vai ser aquele, nós não podemos é colocar um

conjunto de projetos que provavelmente demasiados ambiciosos para uma faixa onde há

uma componente financeira que está perfeitamente definida, eu não posso concorrer a uma

obra que não poderá exceder cinquenta mil  euros,  coisas que provavelmente custariam

cento e vinte  ou mais,  parece-me que era o caso e,  portanto,  precisamos todos de ter

alguma cautela e percebermos o que é que, o que é que se pretende com as diversas

iniciativas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Relativamente à questão do Polis  H2aqua se viu, e o que viu Polis H2aqua só pode

ser em Fermentelos, mas eu queria-lhe dizer o seguinte, eu estou muito mais preocupado

com o Polis,  porque a sociedade  Polis  da  Ria,  como vocês  entendem e sabem e são

conhecedores,  está  num  momento  em  que  está  a  dissolver-se,  aliás,  nós  estamos  a

perceber, e estamos a ver algum do dinheiro que a Câmara lá tem, de que forma é que o

poderemos reaver,  porque efetivamente não acredito  que  haja  grandes ventos ou bons

ventos desse lado, portanto, mantenho esta reserva, mas o Polis H2aqua era Fermentelos

indiscutivelmente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------  Relativamente  à  Rua do Vieira,  o  projeto  está na Junta  de Freguesia,  estamos a

precisar, está na Junta de Freguesia e, portanto, estamos à espera que nós cheguem o

compromisso dos proprietários confinantes com a estrada para fazermos, é um projeto de

alinhamentos ainda, ainda não é o projeto da estrada, para quê? Precisamos do projeto de

alinhamentos para efetivamente avançar. A Dona Luísa falou também no OP e falou-me

dumas obras numa casa que eu sinceramente não sei o que é. O Senhor Amílcar, que

saúdo, cumprimento, penso que não me fez nenhuma pergunta.” ------------------------------------

------ Rui Anjos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------  “É uma honra poder falar  convosco sobre a coletividade do Recreio Desportivo de

Águeda, com noventa e quatro anos de história e com um sucesso promissor. Estamos a

trabalhar  para  garantir  que o  Recreio  de  Águeda cresça de uma forma sustentada,  se

desenvolva na formação do futebol que é a nossa grande missão, e posso-vos dizer que
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esta direção há quatro anos, quando tomou posse, tínhamos apenas cento e vinte atletas,

hoje estamos muito próximos dos quatrocentos atletas, envolvendo também o atletismo que,

como sabem, tem tido imenso sucesso e são duas modalidades que queremos acarinhar,

que queremos desenvolver,  o  estádio precisa de alguma requalificação para que hajam

condições para estas modalidades se desenvolverem especialmente na área da formação e

do atletismo, uma vez que a equipa sénior é, como sabem, a equipa que mais representa o

concelho, neste momento estando a participar no campeonato de Portugal. Não é esse o

tema que me traz aqui hoje até porque posso-vos dizer em primeira mão que a equipa

sénior tem o seu orçamento consolidado, à data de hoje, é dos poucos clubes no País que

cumpriu os seus compromissos com os atletas e equipa técnica, portanto, aquilo que nos

preocupa é, acima de tudo criar condições para que a formação se desenvolva, para captar

mais atletas a nível nacional e os melhores, e boas equipas técnicas e é para isso que

contamos brevemente com um novo sintético, que será construído e é fundamental, é uma

estrutura fundamental para o desenvolvimento do nosso clube que este ano está em risco

até de descer de divisão ao nível de alguma equipas de formação, o que é gravíssimo

porque nós estamos num projeto de crescimento e não de decrescimento e está-nos a

custar imenso porque não temos condições de treino e isso é um dos motivos que nos

trouxe aqui hoje, dizer-vos que estamos bastante preocupados e que esperamos que se

concretize esta obra fundamental para o concelho porque o Recreio, quer queiramos, quer

não, é o clube mais representativo e eu tenho a maior consideração por todos os outros

clubes, acreditem, acho que não faz sentido o Recreio sem os outros clubes no concelho

mas algum tem que representar Águeda e acredito que o Recreio é o que tem melhores

condições  para  o  fazer.  Portanto,  agradeço  que  haja  uma  atenção  especial  para  os

próximos dois anos, nós vamos constituir direção brevemente, no dia dezassete de maio, na

Assembleia Geral,  e o projeto passa essencialmente por trazer a formação de futebol,  a

nossa  formação  para  o  escalão  nacional,  para  uma  competição  nacional,  é  isso  que

pretendemos, e que o atletismo continue na senda destes resultados fantásticos que tem

tido a nível nacional com títulos de campeão, de vice-campeão, vamos participar na Taça

dos Campeões Europeus,  como sabem com o Sporting,  não sei  se  estão  a par  dessa

situação também, mas tudo isto tem sido feito com muito esforço, com muita dedicação

desde treinadores a atletas e, portanto, falta às vezes um bocadinho de recursos e é isso

que nós pedimos e que a  Câmara tem correspondido dentro das sua possibilidades,  é

importante não só a quem está a fazer a gestão da Câmara mas todas a entidades que

colaboram, partidos que estão na oposição, toda a sociedade civil, acho que devem pensar

no Recreio como o clube da terra, é o clube da nossa terra, é o clube que leva Águeda mais

longe e o concelho de Águeda. Nós também temos tido a preocupação em relação aos
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outros clubes desde o início que o Vereador do Desporto, Dr. Edson, é testemunha de que

desde que entramos nesta missão quisemos sempre envolver todos os outros clubes, desde

a apresentação das equipas na Praça do Município, em direção à festa do Leitão, sempre

numa tentativa  de  unificar  e  de  potenciar  todos  os  clubes  com  o  Recreio.  Não  fomos

correspondidos,  há rivalidades que se calhar que falam mais alto, mas cada vez mais e

durante este período continuamos a tentar aproximar os outros clubes para captar também

ali  algumas  sinergias,  continuamos  abertos  a  isso  e  tudo  aquilo  que  estiver  ao  nosso

alcance para colaborar com o concelho, com a Câmara Municipal, e para projetar o nome de

Águeda, acreditem que nós estamos super-motivados para o fazer. ---------------------------------

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

------ “Penso que não terá feito nenhuma pergunta, não sei se o Senhor Presidente, quer

fazer algum esclarecimento ou alguma questão?” ---------------------------------------------------------

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

------  “Penso que o  Rui  não nos  perguntou nada,  fez  uma explanação  daquilo  que ele

entende que é o Recreio de Águeda e saúdo-o também.” ----------------------------------------------

------ Ainda antes do Período da Ordem do Dia, a pedido do Senhor Presidente da Mesa da

Assembleia, o Deputado Municipal Pedro Alpoim fez, a respeito das reuniões da CIRA, a

seguinte intervenção, que se transcreve na íntegra: ------------------------------------------------------

------ Pedro Miguel Alpoim Marques – Juntos: ------------------------------------------------------------

------ “Um cumprimento especial às pessoas de Fermentelos que hoje nos recebem, a todos

uma boa noite.  Na reunião de CIRA do passado dia  vinte e três,  vários projetos foram

debatidos,  mas  apenas  vou  referir  dois  que  direta  ou  indiretamente  envolvem o nosso

município. Em primeiro lugar, no período antes da Ordem do Dia, o Deputado do PS Aveiro

questionou o Presidente sobre o avanço das obras do Hospital de Aveiro, devido ao enorme

tempo de espera dos utentes. O mesmo respondeu que é uma obra da responsabilidade do

Ministério da Saúde, mas que iria intensificar  a pressão para que fossem o mais breve

possível.  Em  segundo  lugar,  no  dia  dezanove  foi  adjudicado  o  projeto  do  Centro

Intermunicipal  da  recolha  de  animais  para  Aveiro,  Águeda  e  Ovar,  obra  essa  que

posteriormente irá ser a concurso, nada mais de relevante há a referir.” ----------------------------

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

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

------ Carlos Miguel Nolasco de Lemos –  Presidente de Junta de Fermentelos: ---------------

------  “Em relação ao  projeto  do  Arraial  e  ao  meu  caro  Amigo Rui  Moreto,  membro da

Assembleia de Freguesia, queria relembrar que ele esteve na elaboração desse projeto até

à parte final, conhece-o e, e como lhe transmiti e conforme o combinado  está na Junta de
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Freguesia a planta de implantação, foi decisão do Executivo chamar todos os membros da

Assembleia para olharem para ele. ----------------------------------------------------------------------------

------ Em relação à casa que a gente aqui em Fermentelos chamamos Casa do Ervanário, é

uma casa que andava para ser adquirida já há alguns anos e nós, e com a colaboração da

Câmara Municipal,  conseguimos fazer,  efetuar essa compra,  foi  a semana passada que

elaboramos o Contrato de Promessa de Compra e Venda da mesma, porque permitam-me

que diga o nosso cemitério e foi assim que o herdamos e é mesmo o número, tínhamos zero

campas disponíveis da parte da Junta de Freguesia, ainda há pouco,  há duas semanas

atrás. Quero aproveitar para agradecer ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de

Recardães, agradecer publicamente por toda a sua disponibilidade com que me ajudou a

resolver o problema desta pessoa que faleceu e que não tinha campa, o nosso cemitério e

tínhamos que encontrar uma solução. Por essa ajuda e por todas as outras que tem dado

também lhe quero deixar aqui o agradecimento público. ------------------------------------------------

------ Quanto à Rua do Vieira, sim, estamos a trabalhar com a Câmara, conforme aquilo que

eles nos pediram para fazer e, pronto, vamos seguir o trâmite normal das coisas. Quero

dizer também, que este Executivo, fizemos esta semana meio ano e em meio ano já foram

dados  passos  largos  em  várias  áreas,  portanto,  vamos  aguardar  serenamente,  vamos

trabalhar em parceria com a Câmara Municipal, como assim desejamos e vamos aguardar e

vamos continuar a trabalhar.” -----------------------------------------------------------------------------------

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

------  “Em  primeiro  lugar,  quero  fazer  um  agradecimento  ao  Senhor  Presidente  da

Assembleia e a todos os membros da mesma que decidiram continuar as Assembleias

descentralizadas, visitando as freguesias e proporcionando mais facilmente aos munícipes a

oportunidade de participarem nestas Assembleias,  colocando sobretudo ao executivo os

seus problemas, anseios, dúvidas, e até mesmo elogiando a Câmara pelo que de bem vai

fazendo. Uma palavra para o meu Presidente da Junta e para Executivo, pela maneira como

nos receberam e um agradecimento muito especial à Confraria da Pateira que uma vez mais

dignificou Fermentelos e demonstrou que sabemos e gostamos de receber quem nos visita,

muito obrigado. E agora passarei a colocar algumas questões que, e agora perdoem-me,

mas serão repetitivas,  mas também sou  de Fermentelos,  também sou fermentelense  e

alguns  dos  problemas  que  já  foram  colocados  aqui  no  período  destinado  ao  público,

também os trazia preparados para colocar ao Executivo, e, portanto, terei que o fazer e claro

que o primeiro ponto é sempre a Pateira. A nossa grande preocupação e se a limpeza da

Pateira, entenda-se desassoreamento da mesma  a nascente é muito importante, não será

menos  importante  o  mesmo  desassoreamento  e  limpeza  mas  a  jusante,  e  refiro-me

sobretudo à zona que nós conhecemos como zona das ínsuas, aliás já em outras minhas
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intervenções em assembleias fiz essa referência, é que é uma zona de uma beleza ímpar e

onde nasce muita da água que alimenta a nossa Pateira, talvez muita gente não saiba que

muita da água da Pateira é de nascente natural  nesta zona das ínsuas,  e é uma zona

privilegiada também para que o peixe se continue a reproduzir, é o lugar mais indicado na

Pateira para a desova do peixe para poder repovoar o peixe que existe na nossa Pateira.

Sabemos que esta obra, este trabalho tem que ser feito pelo poder central, não é a Câmara

Municipal quase com toda a certeza, nem a CIRA que têm capacidade para resolver estes

problemas, é um problema do governo, é um problema das entidades que gerem, da tutela,

mas, e agora aqui aparece o nosso empenhamento, aqui aparece a nossa preocupação, e

terá de ser da Câmara Municipal, terá de ser da CIRA, terá de ser de todos nós, população,

que nos empenhemos e que façamos ouvir a nossa voz, perante os nossos governantes

que a Pateira tem que ter uma intervenção de fundo. Não podemos esquecer-nos que a

Pateira de Fermentelos que não é de Fermentelos, é do concelho, é de todas as freguesias

ribeirinhas, é de Portugal, é do Mundo, mas é a lagoa natural maior da Península Ibérica, e

deixem-me dizer-vos que é com muita tristeza que eu há algum tempo venho a perceber de

que os governantes não querem saber nada da Pateira de Fermentelos. É essa a minha

grande tristeza, mas esse, deve ser esse o nosso empenhamento para que nos façamos

ouvir e é à Camara Municipal a quem eu me dirijo e peço que se empenhe no sentido de

diligenciar perante os organismos oficiais este grave problema que nós temos, que temos

com a Pateira de Fermentelos. ---------------------------------------------------------------------------------

------  Quanto à limpeza dos jacintos, a ceifeira tem feito muito trabalho,  mas não estará

demais, que se pudesse fazer um trabalho que foi feito dois anos, apoiado pela CCDR ou

pelo Instituto da água que financiou, colaborou com a Junta de Freguesia, com as quatro

Juntas de Freguesia, para que fosse feita um a limpeza diferente dos jacintos que foi  a

limpeza feita nas margens, no que nós chamamos os palhais dos jacintos, e nesses dois

anos foi manifesta, viu-se claramente que houve muitos menos jacintos na Pateira, porque

foram recolhidos e, portanto, não se reproduziram. Porque os que ficam nos palhais, os

jacintos que ficam nos palhais são aqueles que se vão reproduzir mais rapidamente e vão

infestar toda a Pateira, com as cheias eles secam, vão embora, com a geada queimam-se,

mas  depois  ficam  depositados  nas  margens  e  é  muito  feio,  é  desagradável  ver  esse

panorama, esse aspeto desses jacintos todos secos nas margens da Pateira. Por isso, se

nós os conseguirmos retirar antes que eles proliferem e se reproduzam, é uma coisa muito

importante e talvez a Câmara Municipal pudesse e devesse ajudar as Juntas de Freguesia a

fazer  esse  trabalho,  que  era  um trabalho  que  traria  talvez  economias  inclusive  para  a

limpeza da Pateira. Claro que também é um trabalho que a Câmara Municipal de Aveiro tem

responsabilidade, porque Requeixo também é Pateira. --------------------------------------------------
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------  Outra  questão  que eu queria  colocar  à Câmara  Municipal  é  sobre  a  questão  dos

alinhamentos  dos  muros  que  se  constroem  em  Fermentelos.  Há  quase  vinte  anos,  a

Assembleia de Freguesia deliberou que a construção dos muros deviam ser feitos a cinco

metros do eixo da via, a Câmara Municipal aceitou essa deliberação, e durante muito tempo

foi essa a diretriz que existiu, e que se fez em Fermentelos, os licenciamentos dos muros,

que é feito pela Câmara Municipal, era feita a cinco metros do eixo da via, agora e presumo

que depois do novo PDM, começou a Câmara a licenciar construção de muros até quatro

metros do eixo da via, e pasmem-se, numa rua, como a Rua do Vale da Estrada, por acaso

está a necessitar também de uma intervenção de fundo, estão licenciados muros a quatro

metros do eixo da estrada.  Uma estrada que tem sensivelmente,  aproximadamente sete

metros  de  largura,  agora  imaginem  o  que  é  que  fica  daí  até  ao  muro  que  hoje  será

construído. Peço à Câmara Municipal que reveja essa situação, porque não faz sentido hoje

licenciarem-se  muros  numa  rua  de  acesso  principal,  de  um  dos  acessos  principais  a

Fermentelos, a quatro metros do eixo da estrada. Quanto ao alargamento da Rua do Vale

do  Vieira,  também  aqui  já  foi  referido  por  outro  munícipe,  por  outro  habitante  de

Fermentelos.  Efetivamente,  penso  que  a  Câmara  já  tem  o  projeto.  Ainda  no  anterior

executivo foi pedido à Câmara que fizesse deslocar os técnicos ao terreno, no local, para

marcar ou demarcar os espaços, o terreno que teria que ser cedido pelos proprietários para

a construção dessa via.  No anterior  executivo,  isso não foi  possível,  não vieram cá os

técnicos,  não sei hoje como é que está,  mas por algumas das coisas que já ouvi aqui,

estarão bem encaminhadas essas obras e penso que sejam mesmo para ser feitas e que

não seja mais uma obra como a do Arraial, obra do Arraial que não me pronunciarei muito

mais, porque já me pronunciei muitas vezes nas Assembleias sobre essas obras, sobre a

requalificação  desse  largo  e  efetivamente  sempre  nos  falharam,  o  anterior  executivo

Camarário falhou-nos, porque prometeu publicamente que essa obra era feita no anterior

executivo  e  prometeu  publicamente  e,  como  todos  sabemos,  nada  foi  feito.  Numa

Assembleia que eu participei também fiz essa chamada de atenção ao atual Presidente e,

nessa altura, disse-me que as obras ainda não tinham começado porque estavam à espera

que terminassem as obras da AdRA no que diz respeito a águas e saneamento, nessa

altura até já tinham terminado, mas a verdade é que lá vão uns quantos meses e as obras

também ainda não começaram, o Senhor Presidente já disse que é por causa do tempo, do

mau tempo, da chuva, é natural que sim, esperamos que essas obras comecem mesmo e

que se façam. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Uma outra situação que também queria aqui alertar, era para que não se esquecesse e

se tomasse em atenção, penso que terá sido uma promessa, o acesso ao Centro Paroquial,

o acesso direto da Rua da Igreja até ao Centro Paroquial,  o enfiamento da Travessa do
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Berçal, espero e peço-lhe, Senhor Presidente, que tenha isso em atenção e que, pelo que

ouvi,  estão  muito  empenhados  em  resolver  estes  problemas  e  agradeço-lhe  esse  seu

empenhamento e esse seu trabalho. --------------------------------------------------------------------------

------ Por último, queria chamar também a atenção, fazer quase um pedido para a Câmara

Municipal,  na  ajuda  que  possa  dar  e  neste  caso  será  à  entidade  organizadora  do

Fermentelos FEST, um evento que tive a honra de ter começado no executivo, quando eu

era Presidente do Executivo, mas um evento que tem vindo a crescer, quer em qualidade,

quer mesmo na quantidade de pessoas que nos visitam e que assistem e que usufruem

deste Fermentelos FEST, não esquecendo que é um evento que também traz ajuda para as

coletividades  que  nele  participam.  É  no  Fermentelos  FEST  que  muitas  das  nossas

associações  conseguem  ir  buscar  alguns  fundos,  conseguem  trabalhar  para  arrecadar

alguns fundos, que os ajuda, que ajuda estas associações, a poderem estar em atividade.

Por isso, toda a ajuda que a Câmara Municipal possa dar para que este Fermentelos FEST

continue, penso que é sempre bem-vinda. A Câmara tem ajudado, penso que se ajudar um

pouco mais, se subir a fasquia um pouco mais na ajuda que dê, penso que será sempre

muito bem-vinda e que agradeço. Já agora e para que fiquem a saber, o Fermentelos FEST

vai começar de vinte e cinco de maio a três de junho, portanto, estão todos convidados, os

fermentelenses, todos do concelho de Águeda, serão sempre bem-vindos a Fermentelos.” --

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

------  “Em primeiro lugar,  naturalmente,  uma palavra  de agradecimento ao nosso colega

Carlos Lemos, pela forma excecional que nos recebeu e a todos os fermentelenses. Tinha

só aqui três notas muito rápidas para colocar. A primeira tem a ver necessariamente, como

sabem,  com o  assunto  quente  da  nossa  freguesia  que  são  as  obras  do  saneamento.

Portanto,  acho  que  é  do  conhecimento  público  que  naturalmente  a  Câmara  cede  as

estradas  à  AdRA para  fazer  as  obras,  a  AdRA por  sua  vez  contrata  o  empreiteiro  e,

portanto, este é que tem que responder pelo andamento das obras e pela qualidade, mas o

que me está a preocupar é, de facto, não são propriamente as obras, não é porque toda a

gente, isto é quase como os treinadores de futebol, toda a gente tem a sua opinião, ou era

porque havia de ser compactado, ou havia de ser regado, etc., pronto, nós vamos ouvindo,

vamos compreendendo e eu próprio também não tenho conhecimento de causa, como já

disse na Assembleia anterior,  para responder cabalmente a isso. Agora, o que me está,

como dizia, a preocupar é o facto de haver estradas, que é o caso da estrada de Pedaçães

e da Rua da Cheira, e do Bairro de Santo António, em que passado um ano delas terem

sido alcatroadas  e  passado um ano das  obras  terem iniciado num período de  grandes

chuvas, elas estarem a abater e eu queria pedir aqui ao Senhor Presidente, de facto, para

que, até porque há obras que se vão iniciar noutras freguesias do concelho, para nos ajudar
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no  sentido  e  para  estar  atento,  eu  sei  que  tem intervindo  dentro  daquilo  que  pode,  é

verdade,  porque de facto nós arriscamo-nos a que,  e  eu não sei  qual  é o motivo,  sou

sincero, mas começo a temer que nós nos vamos arriscar a ficar aqui com um legado, não

é, para uns anos valentes, até porque tanto quanto sei o período de garantia das estradas

são cinco anos,  não é? E,  pronto,  peço-lhe  especial,  ou  pelo  menos a continuação da

especial atenção que tem neste problema, para não ficarmos com esse legado, como disse. 

------  Por  outro  lado,  queria  deixar  aqui  dois  agradecimentos.  O  primeiro,  pela

disponibilização da destroçadora que fez um trabalho excecional na nossa freguesia durante

o mês de fevereiro.  De facto,  estava altamente necessitada,  é verdade que as ervas já

cresceram outra vez, mas foi um arranjo muito bom na nossa freguesia. E o outro era ao

Senhor  Vítor  Silva  da  proteção  civil  que,  portanto,  que  também  no  âmbito  da  Ação

Camarária,  que  de  facto  naquele  período  de  chuvas  e  intempéries  fez  um  trabalho

absolutamente  excecional  na  nossa  freguesia,  em  termos  de  acompanhamento,  de

disponibilidade, fosse qual fosse a hora, ou por cheias, ou quedas de árvores, ou aquedutos,

portanto, foi absolutamente excecional connosco e penso que com todas as freguesias, mas

connosco também, portanto, o nosso muito obrigado. ---------------------------------------------------

------  Por  fim,  uma  sugestão.  Portanto,  o  meio  que  foi  definido  de  comunicação  das

freguesias com a Câmara prioritário seria a comunicação para o GAP, nós temos utilizado

dentro  dos  parâmetros  que  têm  sido  definidos,  mas  dou  por  mim  a  pensar  que

eventualmente seria mais prático, se possível, porque eu também não sei, mais prático a

criação de uma plataforma no site da Câmara para as Juntas colocarem as suas questões e

vou-lhe  explicar  porquê.  Porque  a  ideia  que me dá,  é  que,  portanto,  nós  enviamos os

pedidos e, portanto, ele depois é distribuído, naturalmente, pelos diversos, pelos diversos

sectores. Penso que nós ao formular o pedido se, por exemplo, já nos fosse pedido se o

pedido era da Junta, ou se era de um particular, se fosse de um particular, já dava os dados

da pessoa, a morada, o contacto que nós temos, se as pessoas nos pedem, nós temos, a

Câmara já  ficava  a  saber  quem era  e  já  podia  até  contactar  diretamente  a  pessoa,  a

possibilidade de nós termos que indicar qual era a área, se era ambiente, se era obras, se

era saneamento, enfim, qual era a área, penso que permitiria logo uma primeira receção

melhor em termos do trabalho e acima de tudo permitir-nos-ia, a nós, também uma melhor

consulta, porque eu também compreendo, por muito informatizado que esteja a Câmara

Municipal, não é fácil nós, depois do pedido dar entrada na Câmara, temos o número de

pedido, vamos lá, mas normalmente não há lá informação, pelo menos útil lá, quando há.

Pronto, fica aqui a sugestão, penso que era, pelo menos na minha opinião, penso que era

bastante útil para as freguesias.”--------------------------------------------------------------------------------

------ António Jorge Pereira de Oliveira - PS: ------------------------------------------------------------
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------  “Quero  antes  de  mais  saudar  todos  os  fermentelenses  na  pessoa  do  Senhor

Presidente de Junta, Senhor Carlos Lemos, e agradecer a forma cordial e simpática com

que fomos recebidos. Trago aqui duas questões concretas que gostaria de ver respondidas

pelo Senhor Presidente da Câmara. A primeira tem a ver com o elevador da biblioteca que,

na minha opinião, também pode ser apelidado de réplica miniatura da torre Vasco da Gama,

embora haja já quem lhe chame o elevador da Glória. Mesmo tendo eu muitas dúvidas,

desde  o  início,  sobre  a  sua  real  utilidade  e  sobre  a  relação  custo-benefício  deste

investimento, o certo é que a obra aparentemente está concluída e continua sem funcionar.

Quais os motivos porque ainda não entrou em funcionamento e para quando está previsto o

início da sua utilização? -------------------------------------------------------------------------------------------

------ A segunda questão é sobre os muros na Rua Maria Aguiar S. da Cruz, circundante na

zona nascente-sul do Parque da Alta Vila. Os muros encontram-se parcialmente caídos em

dois locais, sendo que uma parte parece ter caído e a outra terá sido demolida. Peço, ao

Senhor Presidente, que me confirme se foi isto que aconteceu e se existe algum projeto

para a sua reconstrução e em que moldes é que o executivo está a pensar a intervenção

para  o  local.  Já  agora,  aproveito  também para  perguntar  qual  o  ponto  da  situação da

recuperação do interior do parque que ficou quase totalmente destruído com o temporal há

alguns anos atrás.”--------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Paulo Sérgio Gomes Tomaz – PS: --------------------------------------------------------------------

------  “Venho, neste período de antes da Ordem do Dia, trazer dois assuntos. Um primeiro

que se refere à freguesia de Valongo do Vouga, da qual eu sou natural e que se refere à

obra de construção de passeios que foi iniciada há cerca de um ano na via, que eu diria que

é a mais estruturante da freguesia, porque une basicamente a zona da Junta de Freguesia,

a zona toda ligada à Povoa, à Arrancada, à Veiga, a toda a Aguieira, à zona de Valongo do

Vouga  propriamente  dita  e,  portanto,  passa  em frente  a  empresas,  passa  em frente  à

Lanidor,  passa  junto  ao  atual  Posto  Médico,  passa  junto,  passa  junto  ao,  à  fundação,

portanto, ao Lar de Idosos e encaminha-nos para o cemitério e a igreja matriz. Sem dúvida

que é uma situação que causa imensos transtornos, a obra que foi iniciada, os lancis estão

colocados, mas os passeios nunca foram terminados e, por esse motivo, as pessoas não

podem usar  os  passeios,  não  podendo usar  os  passeios  a  estrada  foi  encurtada e  as

pessoas têm de caminhas no alcatrão. Isto, estamos a falar de uma rua muito movimentada

e que a população de Macinhata também conhecerá muito bem, porque a usa bastante para

se dirigir à sua própria terra. Dizer que, para além disto, parece-me haver ali problemas e

alguns deles eu sei que já foram detetados e até referidos por outras pessoas, que não eu,

mas de facto há ali uma situação que me parece muito perigosa principalmente na situação

em  que  estamos,  porque  as  pessoas  já  não  têm  a  berma  para  se  recolher  e  é  me
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manifestado que várias pessoas que têm, e nos últimos anos tem crescido a prática das

pessoas caminharem à noite, muitas já têm medo de o fazer depois de escurecer, porque de

facto está uma situação perigosa. ------------------------------------------------------------------------------

------ Mas, para além disso, para além do desconforto, é uma situação em que, sem dúvida e

é visível para qualquer leigo, há pontos em que sem dúvida os passeios não respeitam a

largura regulamentar, e eu não, não sou perito na área, o Senhor Presidente da Câmara

Municipal com certeza tem muita experiência e terá sensibilidade para esta questão por toda

a experiência de obras que tem ao longo dos anos que está no executivo, mas eu vejo lá um

ou dois locais em que uma cadeira elétrica, de rodas não passa, em que um pai com um

filho pela mão não consegue passar, e zonas de atravessamento principalmente a que fica

na rotunda em frente à Lanidor, portanto, em frente à antiga Quinta da Cruzinha, que como

saberão alguns eu conheço bastante bem, que é perfeitamente uma curva que dá acesso

pedonal ao lar de idosos e ao atual posto médico e que termina basicamente o passeio na

própria rotunda, a um metro da rotunda e que obrigará as pessoas a atravessar para o outro

lado numa zona de muito má visibilidade.  Portanto,  parece-me e acho que concordarão

comigo é uma situação desconfortável e que causa perigos, neste momento está a vir bom

tempo, as pessoas estão a andar mais na rua e é uma situação que se não for resolvida na

construção definitiva,  poderá potenciar,  de facto,  um risco real para quando a obra ficar

concluída se estas e outras deficiências não forem corrigidas,  porque, se virmos bem, o

passeio  também  está  colocado  no  lado  contrário  à  tendência  natural  das  pessoas  de

caminhar e no lado contrário também ao que seria a mão correta em termos legais. O que é

que eu quero dizer com isto? Como toda a estrada faz as curvas pela esquerda, as pessoas

o que  farão  tendencialmente  é  fazer  o  caminho  pela  esquerda  e,  portanto,  fazer  essa

mesma  rotunda  pela  esquerda.  Não  vou  pormenorizar  mais  quanto  ao  local,  estou

disponível para colaborar com todos quanto a isso e, no fundo, o que venho aqui salientar é

apelar à rápida execução, execução da obra e à diligência da Câmara Municipal junto dos

atores, dos autores daquela obra para que isto seja, seja resolvido e, portanto, pergunto

para quando se estima e que ação a Câmara Municipal poderá, poderá ter quanto a esta

questão. ~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Outro ponto que eu quero colocar, tem que ver com um assunto bastante diferente.

Como saberão todos ou a maioria, o Conselho Municipal de Juventude é o órgão consultivo

do Município em matérias de políticas de juventude.  Neste órgão têm representação as

associações  de  estudantes,  as  associações  juvenis,  as  juventudes  partidárias,  têm

representação os grupos  municipais  que aqui  estão,  têm representação diversas  outras

forças vivas, que trabalham na área de juventude. Vou citar apenas uma ou duas das sua

competências,  como  colaborar  na  definição  de  execução  das  políticas  municipais  de
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juventude, assegurando a articulação e coordenação com outras políticas sectoriais  ou, por

exemplo,  colaborar  com  os  órgãos  do  município  no  exercício  das  suas  competências

relacionadas com a juventude.  Ora,  é um bordão que eu digo  muitas  vezes,  para uma

pessoa se sentir parte, ou melhor, para uma pessoa fazer parte ativa, tem de se sentir parte.

Este órgão, sem dúvida, seria um órgão que também será o que conseguirmos fazer dele,

desde os jovens ao próprio executivo municipal, mas neste momento ele não reuniu ainda e,

portanto, deixo a pergunta de quando ele será instalado no atual mandato, sendo que já não

foram  emitidos  os  competentes  pareceres  a  que  a  Lei,  atribui  essa  competência  ao

Conselho Municipal de Juventude, em matérias de orçamento nas políticas de juventude e

também em matéria de atividades no âmbito de políticas de juventude, para além disso, não

pode ser constituído e, portanto,  não terá ainda eleito o seu representante no Conselho

Municipal de Educação e não é só isto é um Conselho Municipal de Juventude, pode, por

exemplo, ter uma comissão permanente que ajude a dinamizar a sua própria atividade. ------

------  Deixo,  por  fim,  um  repto,  um  repto  ligado  à  questão  do  Conselho  Municipal  de

Juventude. Que Águeda possa ter, à semelhança de vários Municípios e à semelhança do

que o País está a implementar neste momento, possa ter um conselho, ou possa ter um

plano municipal para a juventude, vários municípios o têm, falamos de um documento que

deve  ser  transversal,  deve  ir  a  várias  áreas  da  atuação  dos  poderes,  dos  poderes

autárquicos e, portanto, deve ser um documento que sendo transversal, como disse, seja

um documento vivo, um documento que permita uma fiscalização dessas áreas, e que seja

feito de uma forma participada, seja feito de uma forma envolvendo os destinatários e os

agentes  vivos  em toda  esta  área  da  atuação  da  juventude,  um documento  que  reúna

objetivos  e  que  permita  que  periodicamente  nós  façamos  uma  fiscalização  do  que  ali

acontece. Gostaria e proponho, no fundo, que a Câmara Municipal considere esta questão e

que desencadeie esse processo,  que use o Conselho Municipal de Juventude como um

epicentro de todo este processo e que uma vez mais, como digo, seja feito de uma forma

participada este Plano Municipal para a juventude em Águeda, tal como o nosso País terá

dentro  de  meses  o  primeiro  Plano  Nacional  para

Juventude.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------   “Antes de começar a minha intervenção, também não posso deixar de agradecer ao

meu colega Carlos, pela forma como hoje fui e fomos aqui recebidos em Fermentelos, por

este Executivo de Junta, um bem-haja não só ao Carlos e desejo um excelente mandato

para,  por  esta grande Vila  Fermentelos,  onde tenho grandes amigos.  A minha primeira

intervenção nesta  Assembleia  vem de encontro à necessidade,  enquanto  Presidente de

Junta da União de Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira, de ver explicada e, se possível,
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corrigida uma situação que causa alguma desigualdade entre freguesias e, curiosamente,

vou falar também aqui de Fermentelos. Que me permitam todos os locais pois tenho aqui

grandes amigos, mas tenho e irei sempre defender a minha freguesia. Senhor Presidente da

Câmara e Senhora Vereadora da Educação, nos últimos anos tem havido muitos rumores

sobre  o  possível  encerramento  da  escola  primária  de  Travassô.  Infelizmente,  a  Escola

Primária de Óis da Ribeira já fechou, situação que considero que empobrece o futuro da

minha União de Freguesias, mas devemos assegurar o futuro de pelo menos uma escola

primária nesta União e irei debater-me sempre sobre isso. Uma freguesia sem escola é uma

freguesia  sem futuro.  Fico  contente  ao  saber  que  o  Senhor  Presidente  da Câmara  diz

publicamente que a escola é para manter, penso ser esse o caminho, porém tenho reunido

com  as  Associações  de  Pais,  as  IPSS’s  e  também  a  Escola  Primária,  de  forma  a

interligarmos  as  instituições  e  de  forma a,  num esforço  comum para  que  em  conjunto

possamos melhorar a nossa escola, ter mais alunos e assim perpetuar o futuro da mesma. --

------ Soube que, desde o encerramento da Escola Primária de Óis da Ribeira, que os alunos

que se queiram matricular numa fase inicial foram informados que só o podiam fazer em

Fermentelos, no novo polo, situação corrigida depois de muito esforço da Associação de

Pais e da anterior Assembleia de Freguesia. Mas, à data de hoje, quem for aluno de Óis e

queira vir para Fermentelos, a Câmara paga o transporte, sendo este gratuito, quem for de

Óis e que queira ir  para a Escola Primária de Travassô tem de pagar o transporte para

usufruir do mesmo. Não sei qual é o critério sobre esta decisão, no entanto, considero que

isto causa vários problemas. Numa primeira fase,  o primeiro problema prende-se com o

afastamento dos alunos, o que por sua vez, perdão, poderá levar ao encerramento também

da  Escola  Primária  de  Travassô.  Segundo  porque  está  a  pôr  em  causa  as  nossas

instituições,  nomeadamente  a  ARCOR  e  o  Patronato,  sendo  que  a  segunda  depende

somente de, portanto, de meninos, onde é a parte de idosos, situação que onde trabalham

nas duas instituições cerca de sessenta pessoas e que poderá por em risco num futuro

próximo a continuidade destas duas instituições.  A minha questão é,  portanto,  se existe

algum motivo, do qual eu desconheço sobre esta matéria e porque é que não damos estes

apoios que damos para as matrículas dos meninos em Fermentelos, porque é que não os

damos através das nossas IPSS’s, ou de outra forma, da Junta de Freguesia, o que for, para

que eles  a partir  de agora possam ser  matriculados na Escola Primária de Travassô e

também darmos algum incentivo aos  lugares limítrofes que poderão também fazê-lo  na

escola  primária,  dinamizando  aquela  escola,  que  se  pretende  que  cada  vez  mais  se

perpetue no tempo com melhores e maiores condições. ------------------------------------------------

------ A minha vinda aqui, nesta primeira intervenção, prende-se também com outra situação

que gostaria de pedir e de apelar. Vem de encontro a uma situação decorrente dos últimos
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seis meses de mandato, não sei se é transversal a todos os meus colegas, se for é mau, se

não  for  também  é  muito  mau.  Todos  sabemos  das  dificuldades  que  tenho  em  mãos,

ninguém terá a mesma opinião, nem todos concordarão comigo, nem com a opinião que

tenho sobre o assunto, não é isso que me traz aqui hoje, do Senhor Presidente da Câmara

também penso que assim será, não lhe peço que concorde comigo, do mesmo modo que

nem  sempre  teremos  a  mesma  opinião.  Porém,  eu  represento  cerca  de  duas  mil  e

setecentas pessoas do total de Aguedenses que o Senhor representa, o que faz com que

tenhamos de trabalhar  em conjunto por  mais  que o  Senhor  goste  de mim ou não,  que

comungue  ou  não  das  minhas  opiniões,  temos  institucionalmente  de  representar  os

mandatos que o povo nos deu. Tenho enviado um conjunto de emails, não só para o GAP

que já foi aqui falado pelo meu colega Paulo, que muito estimo e prezo, assim como para

alguns  serviços  técnicos  com  diferentes  assuntos.  No  entanto,  também  tenho  enviado

muitos  emails  para  o  Senhor  Presidente,  diretamente  para  o  seu  email  da  Câmara

Municipal, aonde abordo questões muito, muito importantes e das quais existem pessoas à

espera das nossas respostas, não só minhas, mas também da parte do Executivo Municipal.

E  deixaria,  de  facto,  aqui  um  apelo  em  matéria  da  extensão  de  saúde  aonde  tive

oportunidade de lhe mandar vários e-mails e em relação à questão da Pateira e de alguns

problemas bastante greves que temos neste momento da Pateira em Óis da Ribeira e,

portanto, aquilo que iria pedir era, de facto, que nós pudéssemos num futuro muito próximo

através, melhorar essa questão em matéria de respostas e que pudéssemos agendar com

caráter de urgência, portanto, uma reunião no sentido de avançarmos com essa respostas

que temos em mãos.” ---------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Um cumprimento especial ao Presidente de Fermentelos, Carlos Lemos. Infelizmente

não me foi possível vir apreciar essa vossa iguaria, mas agradeço o convite, ficará para uma

próxima oportunidade. Permitam-me também que cumprimente de uma forma especial  o

Senhor  Carlos  Nolasco,  meu  amigo,  ex-presidente  e  colega  destas  lutas,  a  todos  os

Deputados Municipais, também uma palavra muito especial para todos os fermentelenses,

sítio, lugar, freguesia, vila, onde há muitos anos, desde pequeno, tenho grandes amigos, e

que alguns deles até estão por aqui hoje. A minha intervenção é quase telegráfica e eu

queria aproveitar duas das coisas que aqui foram ditas, até nem era para vir, mas às vezes

falam-se aqui  coisas que nos puxam para este púlpito.  A primeira,  desde logo,  referida

também pelo meu colega Paulo, Senhor Presidente da Câmara, também na minha freguesia

têm andado  agora,  o  destroçador  tem andado  a  fazer  um trabalho  fantástico,  aliás,  já

falamos sobre isso durante estes doze anos, é daqueles equipamentos que mais uma vez

lhe  peço,  compre  mais,  aposte  neste  equipamento,  faz  um  trabalho  fantástico,  dá  um
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aspecto fenomenal às nossas freguesias, portanto, queria aproveitar para lhe deixar também

mais esse repto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------  E mais,  o que vinha mesmo de uma forma muito clara era convidar a todos para

participarem nas atividades do Estás em Barrô Mexe-te, estamos a falar da décima sexta

edição que se vai realizar a partir, desde o dia dez de maio até ao dia vinte, sempre no

Largo Doutor António Vereda, com muita animação, muita comida e bebida também, graças

a  Deus,  também  sabemos  e  gostamos  de  receber,  e  convidava-vos  a  todos,  muito

especialmente aos fermentelenses,  até porque eu também faço questão de vir  todos os

anos a esta grande iniciativa que é o Fermentelos FEST, aliás, estas manifestações são por

demais importantes nas nossas freguesias,  porque fazem as pessoas vibrarem, durante

uma boa parte do ano estão às vezes adormecidas, estas acontecem no pico da primavera

e são importantíssimas. Senhor Presidente da Câmara, Vereação com o pelouro, reforcem

os apoios, deem-nos apoios para nós fazermos estas atividades, porque efetivamente elas

são uma marca que passam não só na freguesia mas pelo concelho e até graças a Deus

pelo País.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Iria começar tentar responder pelo menos a uma grande parte das perguntas que me

foram feitas. E, desde logo, Senhor Presidente da Junta de Fermentelos, dizer-lhe que fico

muito contente por não me enganar e dizer que o projeto estava na Junta, o projeto da

Largo da Senhora da Saúde e, portanto, reforçar essa ideia de que efetivamente a Casa do

Ervanário, como vocês lhe chamam, é efetivamente um passo, eu diria que fundamental

neste  momento,  porque efetivamente  em Fermentelos,  um grande problema que reside

nesta  altura  é  a  questão  do  cemitério.  Portanto,  estamos  naturalmente  motivados  para

resolver  esta  questão e  ela  está  bem encaminhada e  será  resolvida.  O Senhor  Carlos

Nolasco,  o  meu cumprimento  também,  foram muitos  e bons  anos  que trabalhamos em

conjunto e, portanto, as recordações são sempre, serão sempre boas. Naturalmente que

não fizemos tudo aquilo que gostaríamos de fazer, mas fizemos muita coisa. E deixo aqui

um repto que eu não queria deixar passar de forma nenhuma porque é bom, esta questão

de nos motivarmos todos para unir forçar e vontades em prol dos interesses de todos nós,

naturalmente que é uma ótima recomendação para um homem cheio de experiência como o

Senhor e, portanto, agradeço-lhe a forma como o fez e dizer-lhe que estou completamente

disponível, naturalmente. -----------------------------------------------------------------------------------------

------  Relativamente  a  essa  questão  dos  alinhamentos  dos  muros,  eu,  eu  acho  que os

alinhamentos dos muros estão a ser feitos conforme a Lei, mas é, lembro-me também de há

muito tempo haver essa questão dos alargamentos maiores, mas o PDM neste momento
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tem as  suas  vigências,  penso que poderá vir  a  ser  resolvido num futuro,  mas penso e

espero que os alinhamentos estejam a ser feitos de acordo com a Lei. -----------------------------

------  Relativamente  ao  Centro  Paroquial,  naturalmente  que  estamos  também  e  bem

imbuídos do esforço e da vontade de resolvermos esta questão, uma palavra para a Olga e

também já agora para o João Clemente, que foram determinantes para a aquisição daquele

espaço, que depois veio a permitir a ampliação daquela zona à volta do Centro Paroquial,

falta um acesso claramente, vamos ver se conseguimos adquirir os terrenos para que, para

que seja possível e, pronto, e há uma coisa aqui que nós sabemos efetivamente, há muita

obra para fazer, muito, vamos ter que andar. ---------------------------------------------------------------

------  O  Fermentelos  FEST  naturalmente  que  é  uma  belíssima  edição  e  realização  e

estaremos cá, prometo que estaremos cá. ------------------------------------------------------------------

------ Senhor Presidente da Junta da Trofa vem aqui trazer-me uma situação que me tem

trazido, incomodado que é a questão do saneamento e, sobretudo, das pavimentações que

foram feitas há cerca de um ano, como diz e bem. Tecnicamente e eu também reconheço

que não terei todas as competências técnicas, mas vou falando muitas vezes e há muito

tempo com os técnicos e já vou percebendo algumas coisas. A Trofa, Pedaçães, a Cheira,

têm ali situações complicadíssimas do ponto de vista da qualidade dos solos, nós em termos

da  obra  que  lá  andamos,  em  alguns  sítios  andamos  com  valas  a  seis  metros  de

profundidade,  estamos  a  falar  de  terrenos  barrentos  e  complicados  e,  aliás,  com terra

vegetal  a  aparecer-nos a  muitos  metros,  com uma vez  estivemos juntos  numa vala  na

Cheira mais propriamente. O que é que acontece? A compactação até foi feita e foi feita

bem, mas aquilo tem níveis freáticos altíssimos, é surpreendente para quem não conhece e

até para quem passa na estrada não imagina e, efetivamente, com o inverno pesado que

nós temos, temos ali  obras que aparentemente estariam consolidadas e que não estão,

naturalmente estão em garantia, mas leva-me aqui a uma outra questão, é que a Trofa tem

um conjunto de estradas que nós queremos refazer de imediato e temos aqui algum cuidado

que se calhar vamos ter que ter, porque estamos a falar de três zonas onde os terrenos têm

efetivamente esta caraterística, por exemplo, eu já andei com o empreiteiro na Fontinha,

onde  como  sabe  andamos  agora  com  o  saneamento,  os  terrenos  são  completamente

diferentes e aí dão-nos todas as garantias, aí dizem os técnicos todos, dizem eh pá aqui não

há problema,  aqui  podemos continuar,  portanto,  eu  diria  que aquela  Rua Dr.  Fernando

Bessa, e mais não sei quê, essa fazemos sem problema nenhum, agora ali para diante e

nestas localizações se calhar temos que ponderar e perceber, se calhar temos de deixar

estarem  algum  tempo  com,  porquê?  Porque  eles  já  refizeram  as  valas  e  elas  neste

momento estão outra vez cheias de, de tout venant? e é crítico e preocupa-me e, portanto, a

preocupação que o Senhor tem, também eu a partilho mas há esta questão. ---------------------
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------ Relativamente à questão do Vítor da Proteção Civil, eu fico agradecido em nome da

Câmara e em nome do Vítor, permitam-me que tenha essa ousadia e ainda bem porque às

vezes há muita gente a achar que não, mas o Vítor é um funcionário zeloso, cumpridor e um

funcionário que nós temos na Câmara de alto gabarito, então nesta área da Proteção Civil, a

disponibilidade que ele tem é de realçar e, portanto, obrigado pelo elogio porque eu partilho-

o completamente.---------------------------------------------------------------------------------------------------

------  Aquilo de que fala, quero-lhe dizer o seguinte, não sei se, nós estamos a desenvolver

uma plataforma para as Juntas e para os cidadãos onde os Presidentes de Junta vão ter um

acesso, um acesso mais qualificado e, portanto, eu digo-lhe uma coisa, portanto, acho, acho

muito bem, estamos em sintonia, a coisa vai acontecer. -------------------------------------------------

------ Uma nota relativamente à questão das dificuldades e da, nós as nossas e depois o

Senhor Presidente de Barrô e Aguada de Baixo também, também focou aqui nesta questão

dos destroçadores, eu já dei indicações há algumas semanas para que efetivamente se

avance  para  a  aquisição  de  um  trator  destroçador  novo,  porque  efetivamente  é  uma

máquina absolutamente indispensável e queria-vos dar nota do seguinte, nós abrimos há

uns dias um concurso para, estamos  a proceder à abertura de concurso para mais de vinte

funcionários,  predominantemente  na  área  operativa,  porquê?  Porque  nós  precisamos

mesmo, eu não sei, face às dificuldades da mão de obra que vão acontecendo um pouco

por aí, e que as empresas de construção civil estão desesperadas,  e não é um, são todos,

efetivamente há uma falta de mão de obra brutal, eu não sei o que é que aconteceu de há

algum tempo para cá que isto aconteceu, e acontece e efetivamente nós também não sei o

que é que estes concursos vão dar, mas espero ansiosamente que sim por uma razão muito

simples, para que vocês percebam uma coisa, as nossas máquinas estão disponíveis para

apoiar  as Juntas,  e andam sistematicamente a apoiar,  mas eu neste momento já tenho

máquinas paradas e camiões parados por falta de operadores, porque não temos, às vezes

não temos e, portanto, precisamos claramente de reforçar isso. --------------------------------------

------  Relativamente  às  questões  colocadas  pelo  Jorge  Oliveira,  queria-lhe  dizer  que  o

elevador da biblioteca está pronto efetivamente, estamos à espera que seja concluída a

inspeção necessária ao elevador,  porque há ali  todo um conjunto que tem que ver com

telecomunicações e inspeções necessárias, nós estamos a insistir, inclusivamente vamos

ter um tipo de sistema de funcionamento porque entendemos que pode ser de alguma forma

perigosa a situação e durante a noite termos um horário de funcionamento do elevador,

portanto, para que não haja ali situações mais complicadas, espero muito em breve, posso-

lhe  dizer  que tenho andado insistentemente  a tentar,  a  ver  se  conseguimos que essas

inspeções sejam feitas e que possamos efetivamente colocar o elevador em funcionamento.
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------  Na Alta Vila mais propriamente que o projeto está em revisão, o projeto está, deve

estar a terminar a revisão do projeto e rapidamente lançaremos o concurso público, porque

como sabe o primeiro concurso ficou deserto. Também é um fenómeno novo que nós vamos

tendo, que são obras que se lançam, não é a Câmara Municipal, é a Câmara Municipal,

relembro que o nosso Hospital  já ficou deserto duas vezes,  as obras do Hospital,  duas

vezes e queixam-se um pouco por todo o lado, todas as Câmaras, que lançamos concursos

e não há concorrentes aos concursos, ou seja, é um admirável mundo novo e que contraria

posições de há muito, de há muito pouco tempo. ----------------------------------------------------------

------  Depois,  esta  questão  dos  muros  da  Rua  Maria  Aguiar,  efetivamente  houve  o

desabamento de uma parte do muro,  aquele muro efetivamente estava e está, portanto,

estava a ameaçar e nós cortamos-lhe um bocado deliberadamente para evitarmos esse

perigo. As obras da Alta Vila vão configurar ali aquilo de uma forma diferente, aliás, naquele

sítio do desabamento vai ficar uma escada no enfiamento da Rua do Barril para cima e que

faz mais uma entrada no parque da Alta Vila. --------------------------------------------------------------

------ Relativamente às questões colocada pelo Paulo Tomaz, os passeios e as estrada de

Valongo tem toda a razão, aquilo tem, temos que andar rapidamente com, com esta obras,

eu queria-lhe dizer que as obras pararam numa determinada altura antes do inverno, como

bem sabe, porque efetivamente havia um conjunto de obras complementares que na altura

tivemos, teríamos a parceria quando foi lançado o concurso da Junta de Freguesia para

resolver, depois durante a obra percebemos que não tínhamos essa parceria e houve ali

uma necessidade de parar, nomeadamente a construção de alguns muros que já deve ter

reparado que estão a ser realizados fora do âmbito da empreitada. De qualquer forma, tive

uma reunião, não foi esta semana, foi na outra anterior, com os técnicos, com os técnicos e

também o dono da empresa, ficou absolutamente do lado, portanto, até ao final deste mês

eles têm que nos dar uma programação para fazermos tudo isto e ali, uma nota só, eles já

começaram a fazer qualquer coisa na Rua de Santo António, já estão lá, já andam ali a fazer

alguns  trabalhos,  e  eu  estou  muito,  muito,  muito  convencido  de  que  muito  em  breve

avançaremos  com  aqueles  trabalhos  que  são,  efetivamente  estão  extremamente

necessitados que se avance, até porque depois a tal contribuição da Junta ou pelo menos a

colaboração da Junta, ela agora já acontece perfeitamente. -------------------------------------------

------ Relativamente ao Conselho Municipal da Juventude, eu depois pedia à Dr.ª Elsa para

explicar melhor, ela está muito mais por dentro desses assuntos. Uma nota para o Senhor

Presidente da Junta de Travassô, partilhamos a ideia relativamente à escola de Travassô,

eu tenho-o dito e reafirmo aqui, não há intenção nenhuma de a fechar, bem pelo contrário.

Esta questão dos miúdos de Travassô terem, de Óis da Ribeira serem encaminhados e

terem como escola de acolhimento Fermentelos, posso-lhe dizer que na altura do fecho da
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escola de Óis da Ribeira, o Agrupamento de Escolas e os pais, ficou definido que a escola

de acolhimento seria Fermentelos. Faz todo o sentido, na minha opinião, que seja Travassô

até porque pertence à mesma União de Freguesias.  Relativamente à questão do Posto

Médico e era importante que todos nós percebêssemos, neste momento, no âmbito da CIRA

pedimos a reprogramação do pacto, como sabe o financiamento para o Posto Médico de

Travassô tem oitenta e cinco mil euros previstos no pacto de comparticipação, nós pedimos

a reformulação e,  sobretudo,  pedimos  uma reformulação  com aumento  de  verbas  para

alocarmos às  obras  que estão inscritas,  no,  no,  nesse pacto,  nós  vamos abrir  mão de

algumas, vão ficar, e sobretudo ficar as que estão relacionadas com a educação e com a

saúde. Portanto, estamos à espera de uma resposta, que contamos tê-la entre o mês, no

próximo mês e meados do próximo mês de junho e,  portanto,  para tomarmos decisões

finais, porque depois efetivamente teremos que, que avançar.” ---------------------------------------

------ Elsa Margarida de Melo Corga – Vereadora: -------------------------------------------------------

------  “Relativamente ao Conselho Municipal  de Juventude, questão colocada pelo Paulo

Tomaz, referir que tem toda a razão. Efetivamente, não foi constituído, em cada mandato há

a  constituição  de  um  novo  Conselho  Municipal  de  Juventude  para  dar  cumprimento

precisamente à consulta para a aprovação das linhas orientadoras e, depois, das políticas

de Juventude. Nesse período e nesse timing não foi possível constituir o Conselho Municipal

de  Juventude, por  falta  de indicação dos elementos atempadamente,  como sabe,  é um

procedimento que temos tido todos os anos e, portanto, essa consulta tem efetivamente sido

feita,  este ano até pela rotatividade que sabemos que têm os órgãos que constituem o

Conselho Municipal de Juventude é sempre um pouco difícil e em início de mandato ainda

mais. No entanto, dizer que está marcado para o próximo dia vinte e três de maio,  um

Conselho Municipal  de Juventude e até porque temos um plano de atividades que pela

primeira  vez no ano anterior  foi  criado um plano de  atividades  no âmbito do  Conselho

Municipal de Juventude e há atividades que cumpre e a que devemos dar seguimento e que

queremos levar avante com a colaboração dos elementos do Conselho Municipal. -------------

------   Relativamente  ao  plano  Municipal  de  Juventude,  como  estava  a  dizer,  é  nossa

intenção elaborá-lo em conjunto com o Centro de Juventude de Águeda que está, aliás, com

uma  grande  dinâmica.  Eu  estive  agora  recentemente  num encontro  de  Vereadores  da

Juventude  em  Guimarães  e  ouvi  também  falar  muito  sobre  os  planos  Municipais  de

Juventude e fui precisamente porque queria também inteirar-me melhor desse assunto e

perceber como é que as coisas estão a funcionar noutros locais também e dizer, então,

também que, em colaboração com o Centro de Juventude de Águeda, vamos fazer esse

trabalho.  Também dar nota que o Centro de Juventude de Águeda tem, de facto,  uma

dinâmica muito interessante neste momento, fez no dia vinte de janeiro um ano de atividade,
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nós ainda recentemente tivemos a visita de dois Vereadores da Juventude e de um grupo de

técnicos também de Gaia,  Vereador  de Ílhavo,  Vereador  de Santarém,  que nos vieram

visitar precisamente por saberem que temos boas práticas nesse âmbito e, portanto, com a

colaboração  da  equipa  do  Centro  de  Juventude,  vamos  iniciar  a  elaboração  do  plano

Municipal de Juventude.”------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia referiu o lapso de escrita ocorrido nos

pontos 3.12 e 3.13 do Período da Ordem do Dia, que na convocatória omitiram as palavras

“apreciação” e “votação”. Neste sentido, indagou a Assembleia acerca da sua aceitação da

continuidade  destes  pontos  na  Ordem de Trabalhos  e,  não  se  registando  objeções,  os

mesmos passaram a ler-se: -------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.12 – Análise e Votação da Proposta da Câmara Municipal de Acordos de Execução

entre  a  Câmara  Municipal  de  Águeda  e  das  Juntas  e  Uniões  de  Freguesia,  para  a

Concretização da Delegação Legal de Competências; ---------------------------------------------------

------ 3.13 – Análise e Votação da Proposta da Câmara Municipal de Protocolo Plurianual de

Cooperação  entre  a  Câmara  Municipal  de  Águeda  e  a  D´Orfeu,  Associação  Cultural,

Quadriénio 2018/2021. --------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.1 – Apreciação da Informação Escrita do Excelentíssimo Senhor Presidente da

Câmara  Municipal  de  Águeda  acerca  da  Atividade  Municipal,  bem  como  da  sua

situação financeira do Município nos termos do disposto da alínea c), no n.º 2 do

artigo 25º do Anexo 1, da Lei 75/2013 de 12 de Setembro; -----------------------------------------

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

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

------ “Primeira nota para o Presidente da Junta de Fermentelos, obrigado pelo convite, não

pude estar presente, foi-me de todo impossível, mas obrigado à Junta de Freguesia na sua

pessoa. Gostava só de fazer duas ou três perguntas em relação às informações, Senhor

Presidente, e uma nota final. Vi nas informações que o Senhor Presidente esteve presente

nalgumas reuniões da CIRA e eu também estive presente na Assembleia Intermunicipal que

se  realizou  esta  semana,  na  segunda-feira.  Uma das  questões  que  lá  foi  levantada,  e

levantou-me alguma preocupação, tem a ver com a rede de transportes intermunicipal. Foi

lá referido que esta rede de transportes intermunicipal estaria praticamente concluída, fariam

parte  todos  os  municípios  da  CIRA,  exceto  Aveiro,  que  tem  a  sua  própria  rede  de

transportes e Águeda. Águeda ainda não teria tomado uma decisão sobre se iria fazer parte

ou não desta rede de transportes intermunicipal. A minha primeira pergunta para o Senhor

Presidente é, o que é que se passa sobre isto? Vamos pertencer? Não vamos pertencer? O
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que é que está exatamente em causa? Porque nós lá não nos conseguimos aperceber qual

seria o problema para Águeda pertencer ou não pertencer. --------------------------------------------

------  Segunda  pergunta,  Senhor  Presidente,  tem a  ver,  já  que  há  bocado  se  falou  do

elevador, com aquele galinheiro que está ali espetado na Praça de Águeda, que era uma

espécie de Casa do Futuro de Águeda, pelo menos foi-nos assim vendido quando lá foi

posto, não sei se o Senhor está a identificar o que é que é, mas é fácil, aquele galinheiro

branco que está por lá. Basicamente, o que eu lhe queria perguntar é, aquilo vai servir para

quê? Porque já lá está há muitos anos para servir para nada, já está pago e repago, já se

pagou duas ou três vezes aquilo mas não importa, o que nós precisamos de saber é para

que é que aquilo vai servir. ---------------------------------------------------------------------------------------

------  A  terceira  nota  que  eu  queria  fazer  tem  a  ver,  efetivamente,  com  a  Pateira  de

Fermentelos.  Hoje  falou-se  aqui  muito  de  Pateira  de  Fermentelos,  o  Senhor  Presidente

esteve recentemente  com o Ministro  da  Ambiente,  Marques  Fernandes,  um homem de

Águeda, a assinar um conjunto de protocolos, penso eu, salvo erro na Guarda, e estou-me a

recordar que a vossa equipa, da qual o Senhor Presidente faz parte e fazia parte, um dos

vossos primeiros atos de campanha eleitoral, em dois mil e cinco, foi uma petição sobre a

Pateira de Fermentelos. Começou em julho de dois mil e cinco, foi por aí que começou a

vossa  caminhada,  uma  petição  que  reuniu  cinco  mil  assinaturas  de  aguedenses,  que

levaram à Assembleia da República e, se me permitem, eu vou ler o que é que o Público,

em vinte de novembro de dois mil e cinco, escrevia, “Pateira de Fermentelos é prioridade do

novo Executivo da Câmara de Águeda”, dizia mesmo o Senhor Presidente Gil Nadais, nessa

altura  já  Presidente  da Câmara,  vosso ex-colega,  dizia  ele,  “o  socialista  que durante  a

campanha  eleitoral  das  últimas  autárquicas  promoveu  uma  petição  para  reparação

ambiental daquele ecossistema, avança mesmo que a médio prazo poderá ser lançado no

terreno uma intervenção.” Meus Senhores, passaram quase treze anos, sobre a Pateira de

Fermentelos hoje aqui disse tudo.”-----------------------------------------------------------------------------

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

------   “Vou fazer  apenas duas perguntas,  que são breves.  A primeira tem a ver com a

informação  que  consta  da  documentação  que  nos  foi  remetida  quanto  ao  número  de

processos e à descrição dos processos judiciais em Tribunal. Eu acho que, nem sempre,

nós olhamos para os papéis com atenção e eu hoje, de facto, estava ali a fazer uma leitura

com mais cuidado e apercebi-me que os últimos processos que contam desta listagem se

referem ao ano de dois mil e dezasseis. Não sei se falta alguma folha na informação ou se

de  facto  é  mesmo assim,  se  na  realidade  desde  dois  mil  e  dezasseis  que  não  foram

instaurados processos novos, nem pela câmara Municipal de Águeda, nem contra a Câmara

Ata da 2ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 27/abril/2018



34

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

Municipal  de  Águeda,  mas certamente  o  Senhor  Presidente  me saberá  esclarecer  esta

dúvida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------  A  segunda  questão  que eu  lhe  venho  fazer  tem a  ver  com o  PREVPAP,  com a

implementação do Programa de Regularização dos Vínculos Precários nas empresas, no

setor do Estado e perguntava-lhe como é que está a implementação deste programa na

Câmara Municipal de Águeda? Quantos requerimentos foram apresentados ao abrigo deste

programa especial? Quantos pareceres foram já emitidos pela comissão tripartida? Quantos

já foram homologados? E, se já tiverem sido homologados, quantos já foram efetivamente

assinados com contratos em funções públicas por tempo indeterminado? Nós soubemos, há

uns  meses  atrás,  que  houve  algumas  funcionárias  da  Câmara   Municipal  de  Águeda,

nomeadamente na área da psicologia que foram dispensadas sem que fosse dada uma

explicação suficiente para essa mesma dispensa, entretanto, não sei, também chegou ao

meu conhecimento  que  teriam sido  contratadas  novas  profissionais  também na  mesma

área, mas de facto aquilo que eu queria é que o Senhor Presidente da Câmara pudesse

esclarecer esta situação, porque de facto é a pessoa adequada para o fazer e aguardava

então que o fizesse.” -----------------------------------------------------------------------------------------------

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

------  “Relativamente  às  questões  do  Eng.  Hilário,  naturalmente,  falava  da  rede  de

transportes intermunicipais, dizer-lhe que a Câmara Municipal de Águeda já tomou decisões,

ao  contrário  disseram que  não  tinham decidido,  há  dois  meses,  mais  propriamente  na

reunião que ocorreu em Sever do Vouga, deixei absolutamente clara a posição da Câmara

Municipal relativamente a essa matéria. Nós estamos naturalmente na CIRA, porque, nas

carreiras intermunicipais, portanto, que têm que ver com carreiras, carreiras de transportes

públicos  que tenham origem num destino  e,  portanto,  chegada noutro,  e,  e  que  temos

algumas, temos algumas, nomeadamente passam aqui uma em Fermentelos que vai para a

Palhaça, por exemplo, mas temos uma série delas e essas são do domínio intermunicipal,

agora nós temos uma equipa a trabalhar na Câmara e a trabalhar com afinco e vamos, nas

carreiras locais, ou seja, dentro do nosso município nós vamos arquitetar a nossa rede. Não

quisemos deixar  isso na mão da CIRA por uma razão muito simples,  nomeadamente a

empresa,  já  tínhamos  trabalhado  aqui  há  uns  anos  com  a  empresa  que  está  a  dar

assessoria a essa matéria e, portanto, eu achei que tínhamos, lembro-me do trabalho que

fizemos, com quem, essas pessoas neste momento, os funcionários do município que estão

a trabalhar nessa matéria dão-me todas as garantias de fazer um trabalho melhor. É esse o

desafio e, portanto, vamos tentar fazer aqui no âmbito do nosso concelho, nas carreiras

locais, exatamente isso, toda uma estrutura porque isto, atenção, parece que é uma coisa
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de somenos, que se possa delegar assim, e eu entendo que isto pode ficar muito caro aos

municípios, ficará sempre caro, mas pode ficar muito mais caro e, portanto, estamos com

cuidado  de  fazermos  as  coisas,  se  possível  por  conhecedores,  com  cabeça,  tronco  e

membros, é esse o desafio, espero sinceramente e tenho essa confiança de que vamos

conseguir fazer isso. ----------------------------------------------------------------------------------------------

------Relativamente à estrutura que apelidou de galinheiro. Temos uma candidatura, aliás,

que o Doutor Matos Fernandes conseguimos ficar aprovados, fomos um dos dez municípios

do  País  e,  depois  de  muitos  concorrentes,  tivemos  uma primeira  seleção de  alguns  e,

depois, numa candidatura que foi submetida até fevereiro, nós ficamos efetivamente nos

dez, nos dez e já agora posso-lhe dizer que ficamos no terceiro lugar, portanto, terceiro ex

aequo  com  o  quarto,  terceiro  classificado  para,  em  termos  de  classificação  para  os

laboratórios  vivos  para  a  descarbonização,  no  projeto  que  nós  colocamos  e  que  foi

vencedor,  pressupõe  a  possibilidade  de  uma  utilização  no  âmbito  desse  projeto.

Efetivamente, há uma questão que é clara, nós precisamos de dar um destino àquele e,

entretanto, posso-vos dizer aqui que já tive desenvolvimentos, porquê? Porque posso-vos

dizer que tenho uma reunião marcada para a próxima semana, foi marcada por telefone há

muito poucos dias com o Senhor Cândido da Águeda Móveis?, que foi a empresa que fez,

porque precisamos de uma vez por todas de definir aqui e há aqui umas questões que ainda

não estão completamente resolvidas aparentemente, relativamente ao destino que vamos

dar àquilo  e não sei se o Senhor Cândido da Águeda Móveis poderá querer,  ter  algum

interesse  especial  na  construção.  Estou,  sinceramente,  determinado  em  arranjar  uma

solução  para  o  assunto,  ou  seja,  ou  é  encaixado  nos  laboratórios  vivos  para  a

descarbonização, conforme aquilo que temos essa possibilidade no nosso projeto ou então

vai  ter  que sair  de  lá,  e,  portanto,  é  clarinho como água que estamos a  tratar  dessas

questões. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Relativamente à Pateira, efetivamente, eu pensava que eram sete mil e quinhentas

assinatura naquela altura, pensei, disse-me que eram cinco mil, mas eu acho que eram sete

mil  e  quinhentos.  Efetivamente  há  uma  coisa  que  eu  não,  que  ninguém  me  pode

escamotear, há um único interveniente e que terá com certeza alguma responsabilidade no

facto  de  a  Pateira  se  poder  olhar  e  ser  tão  bonita  como  ela  é  hoje,  ainda,  porque

efetivamente tem sido a Câmara de Águeda, nós dos governos, dos vários governos que

têm passado, efetivamente, como disse o Senhor Carlos Nolasco, é difícil, eles parece que

custam a ficar preocupados, e dos vários governos, portanto, não estamos aqui mais ou

menos inquinados para um lado ou para outro, posso-vos dizer que efetivamente já tive uma

conversa sobre à Pateira com o Doutor Matos Fernandes, posso-vos dizer também que ele

já fez o favor de, sem jornalistas, já ter vindo a Águeda e já estivemos na Pateira e, portanto,
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mas isso, estamos a falar e eu não posso dizer que vou ter uma solução porque, porque

não, neste momento não tenho, neste momento posso-vos dizer também que o POLIS tinha

o processo do desassoreamento e era fantástico, o desassoreamento chegava à Pateira,

enfim, há todas estas indecisões, como vocês percebem, e quem vai às reuniões da CIRA

sabe perfeitamente que existe nesta altura. E, portanto, é este o ponto da situação. ------

------  Relativamente à Dr.ª  Carla Eliana,  dizer que relativamente aos processos judiciais,

suponho que foram enviados todos os que existem e fico muito contente por o último ser de

dois mil e dezasseis e ficaria muito contente que daqui a vinte anos não houvesse mais

nenhum, portanto, mas desde que isso represente que tudo está a correr bem. ------------------

------ Relativamente aos vínculos precários, foi uma proposta já efetivamente a executivo,

estamos  a  trabalhar  nisso,  não  tenho  qualquer  informação  de  qualquer  funcionária

dispensada, nenhuma, muito menos na área da psicologia, nenhuma funcionária da Câmara

e não  foi  admitida  nenhuma também nessa  área,  portanto,  estamos  tranquilos  porque,

porque não.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.2  –  Análise  e  Votação  da  Proposta  de  Adesão  à  Associação  Nacional  de

Assembleias Municipais; ---------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Senhor Presidente, venho usar da palavra para elogiar a sua iniciativa de apresentar

esta proposta, à qual nós nos associamos, porque estamos a falar de uma associação que

tem  por  objetivo  a  valorização  do  papel  das  Assembleias  Municipais  na  organização

democrática dos municípios, apoiando e promovendo, para o efeito, estudos, seminários,

congressos e publicações. Aliás, é lamentável que, no âmbito da Associação Nacional de

Municípios,  as  Assembleias  Municipais  não  tenham  representação,  nem capacidade  de

intervenção e, portanto, é uma excelente proposta que o Senhor nos faz e, para termos uma

ideia do que está em causa, mesmo a nossa organização legal é manca, é suposto que o

órgão fiscalizador da Câmara Municipal fiscalize a Câmara Municipal e também é suposto

que o órgão fiscalizado da Câmara Municipal pague a atividade do órgão fiscalizador, isto é

absolutamente único, o fiscalizador depende para pagamento das suas despesas do órgão

fiscalizado. Este é só um dos exemplos das coisas que é necessário mudar, porque a nosso

ver  é  essencial  que  haja  um  aprofundamento  da  capacidade  de  intervenção  e  de

fiscalização das Assembleias Municipais. Aliás, a redação da nova proposta de regimento

desta Assembleia Municipal visa dentro do atual quadro legal melhorar a atividade desta

Assembleia e, portanto, penso que esta será também mais uma peça que nos ajudará a

construir uma Assembleia melhor. ” ---------------------------------------------------------------------------

------ Carla Eliana da  Costa Tavares – PS: ----------------------------------------------------------------
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------  “Diferentemente  daquilo  que  aqui  foi  referido  pelo  Miguel  Oliveira,  pelo  Senhor

Deputado Miguel Oliveira, de facto o Grupo Municipal do Partido Socialista tem algumas

reservas quanto a esta proposta. E tem algumas reservas desde logo por uma razão que,

curiosamente,  foi  referida pelo Deputado Miguel  Oliveira que tem a ver  com o facto de

existirem  já  pelo  menos  duas  associações  de  caráter  nacional  que  têm  por  objeto

precisamente os Municípios, temos a ANAFRE para as Freguesias e temos a Associação

Nacional de Municípios. Não querendo de todo estar a minimizar o papel importante que

esta associação possa vir a ter, o que é certo é que não podemos deixar de ter algumas

reservas quanto ao seu verdadeiro objetivo. Da documentação que nos foi enviada, e não

obstante nos ter sido enviada aquela que será a mais importante que é precisamente os

Estatutos e a escritura de Alteração de Estatutos, faltou o envio da escritura de constituição

desta associação. Poderá dizer-se, ah mas não tem importância, o que tem importância é de

facto  os Estatutos onde está refletido o  objeto  da  mesma,  mas talvez  fosse importante

termos a documentação completa para poder também fazer uma análise mais precisa dos

verdadeiros objetivos desta mesma associação, até porque nenhum dos objetivos que aqui

se propõem pode ser, ou pode deixar de ser alcançado no âmbito da própria Associação

Nacional de Municípios, assim os próprios autarcas queiram fazer alguma pressão também

nesse sentido e, por isso, queria apenas referir que o Grupo Municipal do Partido Socialista

tem  algumas  reservas  porque  nos  parece  que  esta  associação  é  apenas  mais  uma

associação talvez criada para satisfazer os interesses de um grupo mais estrito de pessoas,

não é uma associação de caráter oficial, mas também não precisaria de o ser e, por isso,

gostávamos de ter  acesso,  se  fosse possível,  à  escritura  de constituição desta  mesma

associação se é que ela está disponível, ou se é que a Câmara Municipal a tem na sua

posse  ou  a  Assembleia  Municipal.  Não  tem.  O  que  foi  enviado  foi  precisamente  esta

documentação, muito bem e, sendo assim, dizer apenas que o Grupo Municipal do Partido

Socialista tem algumas reservas, de facto o objetivo parece à partida bondoso, mas não

sabemos se haverá aqui algumas incongruências e até porque, outra questão, o pagamento

de uma quota de mil setecentos e cinquenta euros, uma quota anual, sinceramente perece-

nos um valor  excessivo,  não sei qual é a quota normal neste tipo de associações, mas

parece-nos também um valor excessivo não se sabendo qual é o tipo de intervenção da

associação até porque ela é recente, foi criada em dois mil e dezasseis, não se conhece

qualquer atividade, lá está, tendo sido criada em dois mil e dezasseis já tem quase dois

anos de atividade, não se conhece qualquer atividade da mesma, qualquer organização e

neste número. Não se conhece nada ainda que tenha feito, não consta da documentação

que aqui foi enviada e, como tal, apenas dar contas desses nossas reservas.”--------------------

------ Hilário Manuel Ferreira dos Santos – PSD:---------------------------------------------------------
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------ “Eu serei breve, Senhor Presidente. Só fazer uma nota ao meu colega Miguel, eu não

concordo muito quando ele diz que efetivamente a Assembleia Municipal está dependente

em termos das suas verbas da Câmara Municipal. A Assembleia Municipal tem competência

para propor à Câmara o seu próprio orçamento e a Câmara aprova-o ou não, e a Câmara

devolve-o depois à Assembleia Municipal e ela, como órgão fiscalizador, se não concordar

com o orçamento que a Câmara lhe propôs pode chumbar o orçamento da Câmara. É uma

coisa muito simples, basta que a Assembleia Municipal queira, recorde-se que o orçamento

da Assembleia Municipal anda na ordem dos zero, vírgula onze, zero, vírgula quinze por

cento do orçamento da Câmara Municipal,  estamos a falar  de uma ninharia em termos

globais.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Muito obrigado, Senhor Presidente. É natural a divergência de opiniões, agora eu vejo-

me na  situação  insólita  de  estar  aqui  a  defender  a  proposta  do  Senhor  Presidente  da

Assembleia e de ter elementos do Grupo Municipal do Partido Socialista e do Partido Social

Democrata contra a ideia. Efetivamente, aquele exercício de vai e vem aqui explanado pelo

Deputado Hilário,  não acontece. Não acontece porque as Assembleia Municipais não se

querem assumir como força de bloqueio ao trabalho das Câmaras Municipais. Agora, há

uma  forma  muito  simples  de,  aliás,  disse-o  muito  bem,  o  orçamento  da  Assembleia

Municipal é uma gota, é menos que uma gota de água no orçamento da Câmara Municipal,

porque  tem  um  valor  absolutamente  ridículo  tendo  em  conta  a  dimensão  relativa  dos

orçamentos, agora há mecanismos, haverá mecanismos, até muito simples de agilizar, que

poderão dar às Assembleias Municipais autonomia financeira, nomeadamente através de

transferências diretas do Estado para o funcionamento das Assembleias Municipais, não é

nada de difícil, só há trezentos e oito Municípios, portanto, não, não, será uma percentagem

da transferência para o Município e fica resolvido o problema. Esta é a minha ideia, mas

poderá haver outras. Agora,  que há necessidade de termos um órgão representativo do

Município,  que  é  a  Assembleia  Municipal,  a  Câmara  Municipal  não  é  o  único  órgão

representativo do Município, há dois, há a Câmara Municipal e há a Assembleia Municipal. A

Assembleia Municipal tem funções representativas, curiosamente, na Associação Nacional

de Municípios, nós só vemos os Senhores Presidentes de Câmara. A meu ver, isto, a meu

ver, vemos e ouvimos, desculpem, a meu ver, isto não dignifica as Assembleias Municipais,

não ajuda ao intercâmbio e à troca de experiências entre os Membros das Assembleias

Municipais e, ao contrário do que aqui foi dito também, esta associação que, e eu não estou

a fazer a defesa desta Associação porque eu conheça alguém que esteja ligado a esta

associação, não conheço, não faço a mínima ideia, espero que funcione bem, acho que

devemos dar o beneficio da dúvida, porque esta associação o que faz é, pelo menos, juntar
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os  Presidentes  das  Assembleias  Municipais  ou  os  seus  representantes  para  falar  dos

assuntos, dos problemas que são específicos das Assembleias e, portanto, é o benefício da

dúvida que dou através do voto favorável à adesão.”-----------------------------------------------------

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

------  “Muito obrigado Senhor Deputado e já agora agradeço a defesa que fez da minha

proposta. No entanto, também posso referir o seguinte, efetivamente, recebi, em termos de

correspondência e achei por bem pôr em consideração da Assembleia.  Obviamente que

estudei o assunto, achei que teria todas as razões para colocar à discussão e a votação

esta proposta, também por entender que, de facto, apesar de existirem várias associações,

esta é exclusivamente das Assembleias Municipais e porque não existir e saber o que é que

ela é capaz de fazer. A outra situação que achei também que pode ser vantajosa no sentido

de sabermos aquilo que ela pode fazer ou não é o facto de ao final do primeiro ano ou a

qualquer momento, bastando apenas uma comunicação escrita, podemos deixar de fazer

parte da própria associação, por isso, não existe nenhum formalismo muito rigoroso para

podermos deixar, se entendermos que, de facto, ela não é uma mais valia.  No entanto,

deixo à consideração, como sempre, vocês são soberanos e não sei se há mais algum

pedido de intervenção sobre esta matéria, se não, passaremos à votação.” -----------------------

------ Não havendo mais intervenções neste ponto, foi o mesmo colocado a votação, tendo a

proposta  para  Adesão  à  Associação  Nacional  de  Assembleias  Municipais sido

aprovado por maioria, com quatro abstenções do Partido Socialista. ------------------------------

------ 3.3 – Análise e Votação da Proposta da Câmara Municipal do Relatório de Gestão

do Ano de 2017 – Prestação de Contas;-------------------------------------------------------------------

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

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

------ “Sim, Senhor Presidente, mas só para fazer uma breve, muito breve apresentação, as

questões mais técnicas eu vou deixar para o Dr. Edson, mas dar conta da minha, da nossa

satisfação em apresentarmos efetivamente estas contas, umas contas que revelam uma

saúde financeira do Município, que representam e lembro-me do ano passado tínhamos um,

portanto,  um resultado líquido negativo,  este ano temos um resultado líquido positivo e,

portanto,  eu  penso que vai  ser  uma alegria para todos e,  portanto,  também o facto de

apresentarmos  um  saldo  financeiro  notável  que  depois  será  incorporado  na  revisão

orçamental que temos e dizer-vos que houve aqui claramente um acréscimo significativo

num conjunto de matérias que naturalmente são muito interessantes, desde logo no apoio

às  empresas,  sobretudo criando infraestruturas,  também na  educação,  no  desporto,  na
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cultura, o que quer dizer que o nosso concelho efetivamente está, está em boas mãos e em

bom caminho.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------  “Senhor Presidente,  nos termos da Lei  setenta e cinco,  dois  mil  e treze,  do artigo

trigésimo quinto, número um, compete ao Presidente da Câmara Municipal e diz a alínea p)

assegurar a regularidade das deliberações, e diz a alínea x) remeter à Assembleia Municipal

a minuta das Atas da reunião de Câmara logo que aprovadas.  E, portanto, nós quando

vamos apreciar uma deliberação da Câmara Municipal temos de ter acesso à deliberação,

um extrato da Ata, ou à minuta da Ata e temos de ter acesso à proposta, ela própria. Senhor

Presidente, eu sei que, julgo saber, o Senhor me dirá ou não, se é verdade ou não, que há

nesta apresentação de contas um erro em pelo menos num quadro respeitante à dívida.

Este assunto foi-me comunicado por um Deputado Municipal do PSD, Carlos Almeida, a

quem agradeço a informação, o que desde logo nos deixa perplexos, porque é suposto que

as contas  efetivamente  sejam boas e  as contas para  serem boas têm que ser  exatas,

verdadeiras e bater certo. Mas, há uma coisa que me está a preocupar ainda mais, não

estão aqui  presentes  neste  momento os Vereadores do PS da Câmara Municipal,  mas

segundo julgo saber, foi-me dito por um deles, que teriam votado contra esta proposta e eu

gostaria, antes de fazer qualquer apreciação sobre as constas, de saber se isso é verdade

ou não, porque o extrato da Ata ou a deliberação que nos chegou às mãos, indica que a

deliberação foi  tomada com os votos a favor dos quatro elementos do Juntos e com as

abstenções de todos os outros Vereadores, gostaria de saber se corresponde ou não ao

sentido verdadeiro do voto. É que se não corresponder temos aqui um problema, já é a

segunda vez, que isto acontece e, portanto, eu gostaria até, preferia até conhecer de viva

voz e para que ficasse em Ata, a posição dos Vereadores Paulo Seara e António Gama,

enfim, quando eles estiverem na sala.” -----------------------------------------------------------------------

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

------  “A minuta da Ata é aprovada e lida em voz alta,  portanto,  é lida em voz alta pela

funcionária que secretaria a reunião, aprovada e depois assinada por mim e pela Dr.ª Ana

Isabel que secretaria as reuniões. O que está na Ata é absolutamente claro, eu não vejo

qualquer questão, estão agora os Senhores Vereadores do PS a dizer que votaram contra,

sinceramente, o que consta da Ata, que se abstiveram, não percebo qual é a questão. Não

vejo  qualquer  inconveniente  que  cheguem  à  reunião  de  Câmara  e  digam  eu  ter-me-ei

abstido a agora afinal de contas a minha intenção é votar contra, não vejo inconveniente

nenhum, e também não via inconveniente nenhum que eles tivessem votado contra, ou seja,

é a vida, não tenho qualquer problema. Agora, efetivamente, a Ata foi lida em voz alta pela
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funcionária,  a Dr.ª  Ana Isabel,  que está ali  presente,  aprovada por todos e assinada de

seguida, portanto, eu não percebo qual é a questão. Relativamente à questão do erro no

quadro, eu queria dizer o seguinte, efetivamente existe um erro, não é nas contas, não é nas

contas, é no relatório, no relatório, um relatório que tem mil e tal páginas, há um erro num

quadro, o erro foi detetado e tentou-se, tentou-se na reunião anterior, antes de virmos para

aqui que junto dos Senhores Vereadores disséssemos vamos entregar, podemos corrigir

porque é um pequeno erro de uma parcela, volto a dizer não tem nada a ver, as contas

estão auditadas pelos ROCs, as contas estão corretas, é um quadro na demonstração de

resultados, um quadro, e foi absolutamente dito pelos Senhores Vereadores que não, que

não era possível tocar nessa questão.”------------------------------------------------------------------------

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

------ “Antes de mais, obrigado pela hospitalidade que não é surpreendente, efetivamente, foi

ao  encontro  das  nossa  expectativas,  correu  muito  bem,  foi  ao  encontro  das  nossa

expectativas, as minhas pessoalmente foram superadas. Obrigado à Confraria da Pateira,

obrigado à Junta de Freguesia de Fermentelos. Nós soubemos, através da comunicação

social, que penso que esteve presente na reunião de, que fez a deliberação sobre o relatório

e contas, soubemos através da comunicação social que os Vereadores do PS Paulo Seara

e António Gama, votaram contra. Provavelmente, é capaz de merecer um reparo por parte

da Câmara Municipal à comunicação social que seja mais rigorosa a transcrever os factos

que se verificam nas reuniões a que assiste e que são abertas, saúdo o facto de as reuniões

serem abertas, estaríamos neste momento numa situação um pouco complicada em termos

de credibilidade se assim não fosse. Ainda bem que são abertas, a comunicação social terá

errado, por aquilo que ouvimos ao Senhor Presidente da Câmara, parece, parece que sim,

parece que toda a gente errou menos a sacrossanta Ata. Eu penso que essa matéria não é

menor,  não é  menor  e  ela  pode colocar  em causa,  em sequência,  a  credibilidade  e  a

confiança que podemos ter nestas transcrições. Penso que este princípio da confiança está

neste  momento  ferido  e  que  merecerá,  provavelmente,  da  parte  de  cada  um  de  nós

entendimentos diferentes, alinhamentos diferentes, mas vamos lá todos concordar que no

mínimo está ferido  e isso  é  preocupante para o normal  funcionamento da nossa maior

instituição Municipal. Penso que será assunto a clarificar nos episódios seguintes. -------------

------  Quão  interessante  seria  termos  uma  estrutura  semelhante  à  que  nos  descreve  a

realização  deste,  das  contas  de  dois  mil  e  dezassete,  quanto  interessante  seria  se

tivéssemos uma estrutura idêntica quando analisamos o plano, o plano e as, e o orçamento

para o ano seguinte.  Isto  permite-nos avaliar  o que está dentro da imensa rubrica dos

Outros, permite-nos avaliar como são feitas as transferências correntes ou de capital, muitas

vezes somos levados a pensar que as transferências de capital são aquelas que incorporam
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os  subsídios  às  associações,  às  coletividades,  às  entidades  sem  fins  lucrativos  e

semelhantes, quando afinal nós vemos que as transferências de capital representam cerca

de, apenas de cerca de vá-la um terço daquilo que são, ou um quarto daquilo que são as

transferências correntes para essas mesmas entidades, algumas situações, obviamente não

estou a pôr em causa, com isto que vou referir, não coloco em causa de modo nenhum,

pronto, as contas, mas permite-nos extrair ensinamentos que nos poderão ser úteis, não só

na Assembleia Municipal, aquando da avaliação do próximo opções do plano e orçamento,

mas também no funcionamento de comissões, nomeadamente, da comissão permanente

que  presido,  a  Comissão  de  Finanças,  Economia  e  Serviços  Municipais,  e  como  será

mesmo conveniente nós trazermos dados concretos para a Assembleia Municipal sobre o

andamento  deste  tipo  de  situações  sobre  as  transferências,  não  só  as  de  capital  mas

também as correntes. Dentro do mapa das transferências correntes que nos é apresentado,

há  aqui  uma  situação  que  eu  gostaria  de  realçar  para  tirar  também  um  dado,  ou

ensinamento para acompanhamento futuro, Penso que dois anos atrás, foi encontrada uma

solução  para  remunerar  funcionários  de  escolas  através  da  Associação  de  Pais  de

Agrupamento de Escolas de Águeda, A Fonte,, penso que foi uma situação, nós tomamos

na altura como algo, um expediente pontual para ultrapassar uma situação, e aquilo que

vemos é que está de pontual, de precário, de provisório, poderá tornar-se definitivo, foram

transferidos, o Município transferiu para a Fonte, quatrocentos quarenta e cinco mil euros,

cerca de meio milhão de euros e, em continuidade, este é um processo que faz de uma

Associação de Pais uma entidade que intervém no mercado do trabalho temporário,  do

trabalho precário, desvirtua completamente a sua função, para além daquilo que será, de

que será aceitável. Penso que em continuidade nisto, este é um assunto que nos deverá

merecer por parte da Assembleia Municipal com as nossas competências fiscalizadoras,

que este assunto seja corrigido, porque ele pode ter sido uma solução pontual, mas não fará

qualquer sentido que se institucionalize e que se torne uma situação recorrente, poderei

voltar sobre um ou outro aspeto à frente, para já agradeço a vossa atenção.”---------------------

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

------ “Se o Senhor Presidente da Assembleia me permitir, eu em primeira mão e penso que

o nosso regulamento assim o permite, eu gostava de questionar os Vereadores do PS sobre

a questão colocada pelo meu colega Miguel Oliveira e, se entender também, acabo por não

sair daqui, fica-me mais fácil depois fazer a minha intervenção. Então, eu depois dou-lhe a

oportunidade de eles poderem, poderem falar o que entenderem sobre esta matéria. Ora

bem, nós hoje somos convidados a analisar e votar a Proposta da Câmara Municipal do

Relatório de Gestão do Ano de dois mil e dezassete – Prestação de Contas, é assim que o

ponto está na ordem de trabalhos, portanto nós não vamos votar contas, vamos votar o
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relatório e as contas. Efetivamente, o relatório tem um lapso, um lapso detetado, o Miguel

referiu-me  aqui  e  o  Senhor  Presidente  não  me  vai  levar  a  mal,  não  é  no  quadro  da

demonstração de resultados porque isso era muito mau, é no quadro da dívida.   É no

quadro da dívida e é uma gafe que acontece a quem trabalha e faz. Só não erra quem não

faz, o que me parece estranho é que o Executivo em permanecia não tenha detetado a gafe

e  sobre  forma  eu  queria  colocar  algumas  questões,  porque  penso  que  o  relatório  de

prestação  de  contas  serve  essencialmente  para  enriquecer  aquilo  que  os  documentos

contabilísticos nos fornecem, enriquecer  na explicação,  se quisermos no conteúdo e na

forma e sobre isto gostava de dizer o seguinte, neste relatório sobre a AdRA eu não vi uma

palavra, nós como sabem aderimos à AdRA, penhoramos um património avaliado na altura

em cerca de trinta milhões de euros, colocamos o concelho a pagar sensivelmente mais três

milhões de euros por ano de água e saneamento, espante-se, a AdRA apresentou segundo

o próprio relatório um milhão de euros de lucro no ano transato. Só o Município de Águeda

paga mais três,  a AdRA apresenta um de resultados, o Senhor Presidente tem na sua

secretária  desde o final  de dois  mil  e catorze um relatório sobre esta matéria  que com

certeza justificava uma posição do executivo  e uma explanação a  esta  Assembleia,  as

contas também servem para isso. -----------------------------------------------------------------------------

------ A outra questão que eu queria mencionar prende-se um bocado com o que disse o

Miguel, a nossa função é fiscalizar, mas temos que mudar alguns procedimentos e queria

colocar isto como uma proposta ao Senhor Presidente, se assim me permite. Ao analisar as

modificações ao orçamento, realizadas no ano de 2017, verifiquei o seguinte, foram feitas

vinte e oito alterações orçamentais, naturalmente, a competência do Presidente da Câmara,

não ponho isso em causa. Mas estas vinte e oito alterações orçamentais originaram uma

diminuição de rubricas num orçamento de seis milhões e meio positivas, e seis milhões e

meio  negativas,  ou  seja,  no  total  foram  treze  milhões  de  euros  de  modificações,  isto

desvirtua  o  documento  inicial  e  a  Assembleia  durante  um ano  inteiro  anda impávida  e

serena,  sem  ver  nada  deste  assunto.  Lembro,  não  houve  nenhum  revisão  orçamental

durante o ano de dois mil  e dezassete e penso que não estou enganado e,  portanto, a

proposta que eu lançava ao Senhor Presidente, a bem da transparência era essa, que em

cada assembleia trouxesse nas informações escritas as modificações orçamentais, penso

que é o termo agora, que vai procedendo para que a Assembleia possa indagar sobre a

pertinência das mesmas. -----------------------------------------------------------------------------------------

------ A outra questão que gostava de colocar é o seguinte, nos ativos, no ativo da Câmara

existe  uma  rubrica  chamada  Dívidas  de  terceiros  de  curto  prazo,  adiantamento  a

fornecedores  de  imobilizado.  esta  rubrica  tinha  em  dois  mil  e  dezasseis  um  valor  de

setecentos e sessenta e nove mil, quinhentos e vinte e cinco, vírgula sessenta e sete euros
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e lembro isto era de curto prazo, no ano de dois mil e dezassete este valor mantém-se,

como não obtive informação sobre a matéria gostaria de perceber exatamente a que é que

se  deve.  A  outra  questão  prende-se  com  os  aumentos  e  diminuições  da  rubrica  de

Imobilizado, Equipamentos e Transporte. Verifiquei que alienamos viaturas no ano de dois

mil e dezassete no valor de trinta e cinco mil euros, tendo aumentado esta rubrica em cerca,

e desculpem estou a falar  em números redondos,  duzentos mil  euros,  gostava que me

dissessem a que é que se deve. Por último queria falar-vos de uma questão, e esta, sim,

tem  alguma  pertinência  que  se  refere  às  transferências  correntes  para  as  Juntas  de

Freguesia. Tive a oportunidade de pedir informações ao Senhor Presidente, há cerca de

dois meses,  cerca de um mês reenviei  novo email  a pedir  mais  explicações,  como não

obtive resposta, faço-as hoje aqui. Segundo o que sei, a última tranche de delegação de

competências  do  ano  passado  foi  paga  em janeiro  deste  ano.  Ao  analisar  o  mapa da

despesa verifiquei o seguinte, não há compromissos assumidos suficientes para albergar, e

desculpem a palavra, esta tranche de pagamento às Juntas e segundo o que me pareceu

esta dívida às Juntas de freguesia também não consta do passivo da Câmara Municipal,

atende-se que as transferências de capital, porque efetivamente têm valores que não foram

executados, cá tem, a diferença entre a cotação, o compromisso assumido e a despesa

paga, porque penso que é importante, e antes de continuar a minha explanação, dava agora

então a oportunidade ao Executivo e também ao Senhor Vereador Paulo Seara, Senhor

Vereador  Gama de poderem dizer  o  que entenderem,  se  assim for  vontade do Senhor

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

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

------ “Então, é assim, como sabe, tenho que me cingir à Lei, e o artigo vigésimo, número

três do Regimento, diz o seguinte, os Vereadores devem assistir às sessões da Assembleia

Municipal,  sendo-lhes facultado intervir  nos debates,  sem direito a voto, à solicitação de

plenário ou com a anuência do Senhor Presidente da Câmara ou do seu substituto legal,

redação que é quase ipsis verbis do artigo quarenta e oito, número três do Decreto-Lei cento

e sessenta e nove, noventa e nove. Por isso, Senhor Presidente da Câmara, incumbe-lhe,

pertence-lhe a si autorizar ou não.” ----------------------------------------------------------------------------

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

------ “Senhor Presidente, dá-me licença. Senhor Presidente, posso? Eu acho que estamos

aqui para resolver o problema e para resolver o que é fundamental para Águeda, isto é

claramente  um  Fait  diver ponto  final,  mas,  e  volto  a  dizer  uma  coisa,  que  fique  aqui

absolutamente clara, o procedimento é sempre este, a Ata no final da reunião é lida com a

presença de todos, é votada e é depois assinada. É isto que está em causa, os Senhores

Vereadores podem falar. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ “Senhor Presidente, a partir do momento que eu autorizo  os Senhores Vereadores a

falar, eles só não falam se não quiserem. Evitamos de estar aqui a demorar mais tempo e

isto não interessa ao concelho, não é isto, isto é péssimo para toda esta gente que aqui veio

para assistir a coisas sérias, nós estamos é para aprovar as contas do concelho que estão

auditadas,  reservam,  têm um resultado  líquido  positivo.  Dão  inclusivamente,  portanto  a

saúde financeira,  nós conseguimos passar do orçamento do ano passado dois milhões e

qualquer coisa mil  de euros para o orçamento deste ano,  é isto que está em causa, as

contas são auditadas por Revisores Oficiais de Contas e são contas, e não me perguntem

agora se eu,  a rubrica A, B ou C, porque eu disso não conheço. Já agora uma notícia,

porque é importante, e é importante todos nós percebermos, e sobretudo aqui vai diretinha

esta para a bancada do PS, estamos a aprovar contas de um Executivo do PS, pelo menos

dez meses de um Executivo do PS. A verdade é como o azeite, efetivamente estamos a

perceber que eles nunca estiveram lá.”-----------------------------------------------------------------------

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

------  “Com a sua anuência  Senhor  Presidente,  cingimo-nos apenas à questão legal  em

apreço. A lei diz que pode ser feita a intervenção dos Senhores Vereadores a solicitação do

plenário.  Eu  fiz  a  solicitação  ao  início,  se  entender  que  tem  de  haver  uma  votação

maioritária, então eu por proposta solicito que o plenário se pronuncie, isto se, para, para

evitarmos a interpretação que, que é possível que o Senhor Presidente da Câmara cale a

voz dos Senhores Vereadores e nós fiquemos na incerteza de qual foi o sentido de voto dos

Senhores Vereadores da oposição numa matéria desta importância.” -------------------------------

------ Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara – Vereador:---------------------------------------

------ “Posso antes de ir à questão agradecer ao Senhor Presidente de Junta a forma como

fomos recebidos em Fermentelos, é sempre um prazer vir a Fermentelos e dizer à Confraria

da Pateira a excelente refeição que nos foi servida, portanto, muito obrigado a todos e bem-

haja pela forma como nos receberam. Relativamente a isto não quero entrar na discussão

do  fait  divers,  quero apenas dizer o seguinte.  Hoje à tarde liguei  ao Senhor Dr.  Edson,

apelando para que fosse retificado o que estava em Ata em minuta, não em Ata, são coisas

diferentes, em Ata, em minuta, há a Ata em minuta, e há Ata, e que a votação do Partido

Socialista foi de voto contra, não foi abstenção, e não queria sequer, porque não disse isso,

falei com o Dr. Edson, não disse que queria inviabilizar esta votação, porque estando mal na

Ata poder-se-ia inviabilizar aqui a votação, eu podia fazer finca pé e não era votado porque

o documento não vinha em conformidade, não é isso, não é emperrar o desenvolvimento do

Município  que  alguma  vez  norteou  os  Vereadores  do  Partido  Socialista  ou  o  Grupo

Parlamentar do Partido Socialista,  a única coisa que interessa ao Partido Socialista é a

verdade dos factos. O facto é que o Vereador Paulo Seara e o Vereador António Gama
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votaram contra, a Vereadora do PSD absteve-se, é uma posição diferente a do PS e a do

PSD, e os Senhores Vereadores do Juntos e o Senhor Presidente da Câmara votaram a

favor, é só isso que eu pretendo que fique na Ata e, portanto, aquilo que eu solicitei foi que

fosse retificado e não que inviabilizasse a votação, porque o documento,  não vindo em

conformidade com o que foi votado, não poder ser votado e tem que ser retirado e isso ser

retirado trazia problemas ao Município,  e o Partido Socialista nunca é um obstáculo ao

desenvolvimento  do  concelho,  é  sempre  parte  da  solução  e  nessa  parte  da  solução

queremos que seja reposta a verdade sem pôr o normal funcionamento das contas e da

aprovação das mesmas.”------------------------------------------------------------------------------------------

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

------  “Senhor Presidente, vamos ultrapassar rapidamente isto, eu não vejo inconveniente

nenhum, aliás, não vemos inconveniente nenhum, é claro e perceptível que os Senhores

Vereadores tenham intenção de votar contra, portanto não vejo inconveniente nenhum que

seja feita a retificação, que seja feita a menção na Ata, não tem problema nenhum, nenhum,

agora é que quando eu aqui cheguei disseram-me este ponto não pode ser votado por esta

questão e isso não, isso não vai acontecer.”-----------------------------------------------------------------

------ Humberto José Tavares Moreira – Juntos: ---------------------------------------------------------

------  “Antes  de  mais,  obrigado  a  Fermentelos,  obrigada  ao  Presidente  da  Junta  de

Fermentelos, em nome do Grupo Juntos, porque Fermentelos para mim costuma ser uma

segunda casa, até porque o dinheiro que se tem investido na cultura permite isto, permite

que nós tenhamos muitos amigos, eu sou músico, já aqui vim uma série de vezes enquanto

músico, tenho aqui muitos amigos, e é isso que nos vai movendo. Em relação a este último

ponto, eu confesso, nós quando olhamos para um documento, podemos olhá-lo de diversas

formas, um documento exaustivo como este, e podemos começar focados naquilo que é

essencial ou podemos andar à procura de coisas que permitam distrair a opinião pública

daquilo que vai acontecendo durante a semana, eu falo de muita coisa, falo de trocadilhos

entre os diversos partidos do nosso concelho, falo de comunicados, falo de muita coisa que

não interessa  falar,  o  que interessa é  procurar  aqui  num documento  destes,  pequenas

alíneas,  pequenos pontos  de  interrogação,  um quadro,  qualquer  coisa,  para  quê? Para

lançar este caos que aconteceu agora aqui e os senhores ficarem com a ideia que isto aqui

é  tudo  uma  confusão,  isto  é  tudo  gente  que  não  é  séria,  que  andam  sempre  com

desconfianças e isso não é assim, isto que está aqui, isto que está aqui são contas, estão

auditadas, estão vistas, estão revistas, não há aqui nada de ilegal, não há aqui nada. ---------

------ Quando olhamos para um documento destes conseguimos ver que há um investimento

na educação, muitos milhões de euros, há um investimento no desporto, há uma série de

coisas que são essenciais para o nosso concelho e nós ainda estamos muito longe das
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eleições para virmos para Fermentelos fazer campanha eleitoral, porque temos aqui muita

gente com coisas que não interessam, portanto, eu penso que esta não é o caminho, não é

a nossa forma de fazer política e não estamos disponíveis para alimentar esta bola que se

vai transformando e eu penso que isto é científico porque a forma de fazer oposição dos

nossos camaradas, começa desde o papel higiénico da campanha eleitoral, vai passando

pelo leite chocolatado nas escolas, por uma série de coisas que os senhores depois saem

de fininho e nunca terminam as acusações que fazem, e mais, o que é que os senhores já

materializaram em matéria de acusações quanto à legalidade, à ilegalidade, ao possível, ao

impossível, há sempre qualquer coisa escondida, nada disso foi materializado até agora, os

senhores só falam em ilegalidades,  falam em problemas, falam numa série de coisas e

aquilo que é o essencial, é o que está aqui, temos uma Câmara de excelência, que temos

uma Câmara que investe nas nossa crianças, temos uma Câmara que leva um trabalho

sério e digno e isso acho que merece ser louvado, e é isso que as pessoas de Fermentelos

hoje também acho que querem ouvir.  Agora este tipo de trocadilhos,  de forma de fazer

política,  efetivamente,  não  é  a  nossa,  nunca  vai  ser,  e  nós  temos  a  legitimidade  dos

aguedenses que nos deram uma vitória histórica e penso que das outras forças políticas

nenhuma delas cresceu, portanto nós temos essa responsabilidade, vamos ter uma política

diferente, e não vamos alinhar neste tipo de jogos políticos.”-------------------------------------------

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

------  “Senhor Presidente, uma vez que está esclarecido, penso eu para todos e que será

aceite, penso eu, também pelos restantes membros do Executivo que a posição de voto, o

sentido de voto dos Senhores Deputados do Partido Socialista foi  no sentido,  foi  contra

estas contas, parece-me também evidente que há um erro na Ata que foi enviada a esta

Assembleia e infelizmente não é a primeira vez, e lembro que da primeira vez que neste

mandato isso aconteceu, o Senhor Presidente da Assembleia e muito bem, mandou retirar o

ponto. Não é isso que vimos aqui pedir, não é isso que eu venho aqui pedir, porque eu dei

conta no mandato anterior que por diversas vezes foi falsificado nas Atas o meu sentido de

voto e o sentido de voto da Dr.ª Paula Cardoso e isso é inadmissível, isso é inadmissível,

isso é inadmissível. O Senhor está se a rir, eu mostro-lhe a prova, as provas, é que não foi

uma, não foram duas, não foram três, não foram quatro, não foram cinco vezes, senhores,

são muitas vezes,  isto são questões para levar  a sério,  não são assuntos para brincar,

Senhor Vereador.  Eu pelo menos levo as minhas funções a sério e gostaria, portanto, e era

esse o objetivo desde o início da minha intervenção, pedir atenção redobrada para que no

futuro não voltemos a repetir falhas desta gravidade, porque são falhas graves, são falhas

graves. Porque seja por acidente e acredito que seja por acidente, seja por outro motivo

qualquer,  quando nos  vem um documento  escrito  que não corresponde à verdade dos
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factos, há uma falsificação da realidade, e nós não podemos admitir isto exatamente porque

queremos  ter  um  Município  de  excelência,  para  termos,  caro  Deputado  Humberto,  um

Município  de  excelência,  a  excelência  vem  da  exigência,  temos  de  ser  exigentes,  não

entenda as críticas que aqui são feitas como uma tentativa de desvirtuar um documento de

contas  impoluto,  brilhante  e  maravilhoso,  não  é  esse  o  caso,  tem  uma  falha,  ela  foi

encontrada, em documentos futuros não se repita. Há que extrair o melhor de cada situação

e, portanto, cada vez que nos apontam e é assim que devemos pensar, um defeito, nós

encontramos uma oportunidade de melhoria, é assim que devemos ver as coisas.” ------------

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

------ “Vou puxar à memória e digo-vos uma coisa, isto, eu estou a fazer um esforço porque

efetivamente há coisas que incomodam, e incomodam sobremaneira. O que o Dr. Miguel

Oliveira acabou aqui de dizer é uma coisa que eu não consigo, não conseguia conceber,

vou-vos contar meramente aquilo que acontecia em todas as reuniões de Executivo de que

ele fez parte, todas e é pena que não esteja aqui a colega, estamos os outros todos colegas

e não esteja aqui a Dr.ª Paula Cardoso, por uma razão muito simples, o Dr. Miguel Oliveira,

ficávamos todos os outros seis elementos à espera que ele lesse cuidadosamente a Ata

para nós a podermos assinar no final, em todas as reuniões, como é que alguém vem aqui

dizer que lhe falsificavam o que quer que fosse, é mau demais, é grave demais, e lamento

com a frontalidade que o Senhor tem, não tenha nesse momento dado teor público disso,

por uma razão muito simples, porque é inimaginável, sinceramente hoje o que aconteceu

aqui  relativamente à sua pessoa,  eu acho que o Senhor  passou,  passei  a considerá-lo

capaz de tudo,  eu não sei  qual  é o seu objetivo,  passei-o a considerar  capaz de tudo.

Alguém que diz o que o Senhor disse aqui, falsificar, quando a prática era rigorosamente

esta, está ali a Dr.ª Ana Isabel que secretariou muitas dessas reuniões que não lhe vou

perguntar para ela dizer o que era, mas garanto-lhe e digo-lhe uma coisa por tudo que é

mais sagrado que eram rigorosamente aquilo que eu lhe acabei aqui de dizer, ficávamos

todos os seis, todos, à espera que o Senhor, calma e tranquilamente, lesse a Ata e depois

sabe uma coisa, depois do Senhor assinar, que era o primeiro a assinar a Ata, assinávamos

todos, era esta a prática. -----------------------------------------------------------------------------------------

------  Vou  pedir  ao  Dr.  Edson,  para  responder  porque  são  questões  mais  técnicas  e

naturalmente ele está muito mais à vontade nessa área do que eu.” --------------------------------

------  Edson  Carlos  Viegas  Santos  –  Vereador:------------------------------------------------------

------ “Em relação ao ponto que refere dos setecentos mil euros, penso que mais ao menos

aproximado  é  esse  valor,  esse  valor  refere-se  àquelas  verbas  que  nós  temos  vindo  a

transferir para a POLIS e que estão lá paradas há quatro anos, para aí, que a POLIS nem,

nem diz o que vai fazer, nem deixa de fazer e, portanto, estamos lá com essa verba parada
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e  estamos  a  aguardar  e  foi  nesta  conta  que  os  Revisores  acharam  que  devia  ser

regularizada, portanto, seguimos as instruções dos Revisores Oficiais de Contas. Acho que

era essa a pergunta, as outras sinceramente são situações de porque é que não, porque é

que se faz numa conta e não se faz noutra, são Revisores, é o procedimento contabilístico,

mas que reverte toda a verdade contabilística que são indicadas. A última tranche não foi

feita,  foi  feita  este  ano,  sim,  passaram  para  anos  seguintes,  portanto,  a  verba  aqui  é

diminuta.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------  “Queria-me referir ao seguinte a última tranche, isso acontece nas transferências de

capital, certo? O que não está executado e está compromissado, como vocês lhe chamam,

não é? Está constante do próprio mapa de execução de dívida, o que eu estranhei e, aliás,

só estou aqui  a fazer esta pergunta e o Senhor Presidente sabe que é para responder

também ao Humberto que gosta às vezes de baralhar um bocadinho as coisas, eu tive o

cuidado, espera, eu tive o cuidado de pedir estas informações ao Senhor Presidente, há

mais de um mês, o que se devia colocar em causa é porque é que ele não me respondeu,

pronto, que é para ficarmos por aqui, está bom? Quanto ao pormenor é o seguinte, um erro

num impresso, na dívida bancária de meio milhão de euros não são questões de pormenor e

a nossa função é fiscalizar,  se não for  para fiscalizar  não vale a pena estarmos aqui  e

comigo não colhe esse sentimento de coitadinho, que ai jesus, não colhe, desculpa, não

colhe.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Edson Carlos Viegas Santos – Vereador:------------------------------------------------------ ----

------  “Normalmente, nós transferimos as quatro tranches no mesmo ano, o que se passou

aqui este ano, contra a entrega de algumas Juntas que não entregaram o relatório, portanto,

esses, algum dessas Juntas passou para anos seguintes.” --------------------------------------------

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

------  “Mas é devido ou não é no final do ano? É devido ou não é? Se é devido devia estar

no passivo”------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Eu explico o que aconteceu, há, nos acordos de execução que já estavam celebrados

e curiosamente os que estarão aqui daqui a bocado para aprovação para este,   para o

quadriénio  seguinte,  com  as  Juntas  de  Freguesia,  havia  a  obrigação  de,  portanto  no

trimestre seguinte, nos dois meses seguintes, rapidamente para fazermos o exemplo, por

exemplo,  no  trimestre seguinte,  mas nos  dois  meses,  eu  diria,  o  trimestre  de  janeiro a

março, até maio as Presidentes de Junta tinham que entregar um relatório, porquê? Porque

da Lei setenta e cinco, dois mil e treze obriga a que sejam feitos relatórios e, portanto, a
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Câmara tem que exigir esses tais relatórios, nunca fomos demasiados críticos relativamente

a isso, mas havia a obrigação de os entregarem. O que é certo é que este ano, por força

das eleições, algumas Juntas chegaram ao final de dezembro e ainda não tinham entregue

o relatório que deveriam ter entregue até agosto e, portanto, naturalmente, conforme o que

estava  escrito  nos  relatórios,  portanto  nos  acordos  de  execução,  isso  impedia  que  se

processasse o pagamento em tempo útil. Foi isso que aconteceu” -----------------------------------

------ Edson Carlos Viegas Santos – Vereador:-----------------------------------------------------------

------ “Se não entregassem relatórios, a dívida não era assumida, portanto, só se assumiria a

dívida se houvesse a entrega de relatórios, como essa entrega de relatórios não aconteceu

até trinta e um de dezembro, não se considerou a dívida, certo? Penso que é por aí. É essa

é a interpretação que faço daí, mais nada.”------------------------------------------------------------------

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

------  “Fica o contributo, quanto a mim, é uma dívida e nos anos seguintes é natural que

devem rever este procedimento. Sobre o resultado de novecentos mil euros, que já foi aqui

tão badalado,  eu queria lembrar que o resultado deste ano de novecentos mil  euros da

Câmara Municipal se deve eu só queria lembrar que esse resultado foi obtido porque há

uma diminuição significativa, muito significativa das amortizações do exercício e, como os

Senhores  sabem,  as  amortizações   do  exercício  estão  ligadas  ao  investimento.

Relativamente  às  disponibilidades,  eu  estranho que  a  vossa  interpretação seja  essa,  a

Câmara Municipal  terminou com saldo de gerência à volta  de dois  milhões de euros,  é

verdade, é um facto, no ano anterior tinha tido um bocado mais, mas um bom bocado mais,

mas isso com certeza que Vossas Excelências não se lembraram. ----------------------------------

------ Também queria, já agora, mais um contributo para o melhoramento da prestação de

contas, acho que o Eng. Manuel Farias na sua comissão de economia vai ter oportunidade

connosco  de  trabalhar  no  sentido  também  de  auxiliarmos  um  pouco  a  melhoria  desta

informação para bem da transparência, queria só demonstrar-vos o quanto às vezes é difícil,

nós aprovamos um orçamento com as grandes opções do plano e depois na prestação de

contas temos um mapa de execução do plano plurianual de investimento, eu penso que é

bom rever este procedimento e no orçamento juntar os dois, e na prestação de contas juntar

também os dois  para  que possamos ter  uma leitura  mais  adequada.  Como vê,  Senhor

Deputado Humberto, deixei hoje aqui um conjunto de contributos e, como sabe também,

estou  sempre  disponível  na  modéstia  das  minhas  capacidades  para  contribuir  para  a

melhoria da qualidade prestada. Já agora, por último, pedia desculpa ao Senhor Presidente

da Junta de Fermentelos, mas como tão eloquentemente o nosso colega Carlos Nolasco lhe

tinha dirigido a palavra, a si e ao Senhor Presidente da Assembleia, que são fermentelenses

de gema, não me quis repetir, mas peço-lhe desculpa por esse facto que com certeza me
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vai perdoar. Só mais uma coisa, a bancada do PSD irá abster-se nesta votação, seguindo

também o sentido de voto da nossa Vereadora Luísa Carvalho.”--------------------------------------

------ Paulo Sérgio Gomes Tomaz – PS:---------------------------------------------------------------------

------ “Senhor Presidente da Assembleia, eu não venho querer adensar a confusão que aqui

se gerou, antes pelo contrário, mas também, enquanto socialista, não posso permitir que

fique uma névoa em que a partir de determinada altura tudo se mistura. Para dizer o quê?

Foi aqui dito que um anterior executivo liderado pelo Partido Socialista falsificou Atas e,

portanto,  peço  enquanto  socialista  ao  Senhor  Deputado  Miguel  Oliveira  que o  venha a

concretizar. se entendi mal então não fui o único a entender mal, portanto, não, não ainda

não terminei, se me permite. Isso foi dito e, portanto, o Partido Socialista como se vê até

atualmente em vários campos não deixa os seis eleitos sozinhos, acredita nos seus eleitos,

tal  como  acreditamos  nos  nossos  Vereadores  que  neste  momento  são  vereadores  da

oposição, deram a sua palavra, disseram que não foi aquele o sentido de voto, a situação

aparentemente está esclarecida, todavia quanto ao que foi dito quanto ao anterior mandato,

porque nós cá estivemos na Câmara Municipal e nós voltaremos a estar mais cedo até do

que alguns pensam, nós queremos que isso seja esclarecido.” ---------------------------------------

------ Luís Miguel Marque Vidal de Oliveira – CDS:------------------------------------------------------

------ “Agradeço, Senhor Deputado, dá-me oportunidade para voltar a frisar aquilo que eu

disse, e aquilo que eu disse é que quando as Atas não correspondem àquilo que se passou

nas reuniões, ocorre objetivamente uma falsificação da realidade, foi isto que eu disse, e

disse mais, falei inclusive do erro ser involuntário, de haver um erro involuntário, um erro por

natureza tende a ser involuntário, mas seja ele voluntário ou involuntário, quando aquilo que

aparece na Ata não corresponde ao que se passou existe uma falsificação da realidade, os

Senhores podem entender de outra forma, eu entendo que é assim por um motivo simples,

é que para futuro conta bastante aquilo que fica escrito e o Senhor Presidente da Câmara

veio aqui e lembrou, e bem, era mesmo verdade, no termo das reuniões de Câmara era

passada a escrita a minuta da Ata e eu lia, ia verificando, às vezes tinha de ser corrigida, e

depois eu assinava e todos os elementos da Câmara Municipal iam assinando também. É

por  isso,  Senhor  Presidente,  que eu estou absolutamente à vontade para contrastar  as

minutas da Ata que eu assinei e que os Senhores assinaram, é um documento que há de

estar em arquivo na Câmara, com os extratos de Ata que vieram a algumas reuniões das

Assembleias Municipais,  porque eu não falo de cor,  nem falo de animo leve,  eu posso

provar aquilo que aqui afirmei.”----------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Não tenho dúvidas relativamente àquilo que disse. Muito obrigado. Só uma nota, só

uma nota porque poderia aqui ficar alguma questão, não sei, eu não estive atento ao que
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saiu na comunicação social, mas quero dizer que na reunião de aprovação do orçamento

das contas, não estava nenhum jornalista na sala.”--------------------------------------------------------

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

------ “Muito obrigado, de todas as formas para quem não percebe muito de direito, como é o

meu caso,  sugiro que se  calhar  seria  boa ideia  todos  assinarem no fim a  Ata e todos

rubricarem  as  folhas  que  assim  evitava-se  se  calhar  algumas  situações  mais

desagradáveis.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Não havendo mais intervenções neste ponto, foi o mesmo colocado a votação, tendo a

proposta da  Câmara Municipal  do relatório de Gestão do Ano 2017 -  Prestação de

Contas, sido aprovado por maioria com seis abstenções do PS, oito abstenções do PSD,

três abstenções do CDS e quinze votos a favor. -----------------------------------------------------------

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

------  “Apenas para  dizer  que o Grupo Municipal  do Partido Socialista se  absteve nesta

votação pela simples razão de que não desconhecemos que este é um relatório das contas

e este relatório é elaborado por este Executivo e não pelo Executivo anterior e que isso fique

bem claro, referir apenas e louvar, de certa forma, saudar o Senhor Presidente da Câmara

porque em boa hora acabou por recuar um pouco na postura que inicialmente assumiu e

reconheceu que, de facto, haveria aqui algum equívoco, algum mal entendido, ou melhor,

um mal  entendido seu,  assumiu  que,  de facto,  houve um engano na informação ou na

declaração, no sentido de voto que consta da Ata, e o Partido Socialista queria que isto

ficasse bem claro, porque o Partido Socialista é também um partido solidário e dizer também

que os  Senhores  Deputados  que  hoje  se  abstiveram neste  relatório  de  contas  sempre

estiveram com o Partido Socialista e sempre estarão e que isto fique bem claro, porque de

facto este sentido de voto refere-se única e exclusivamente ao relatório que aqui hoje foi

apresentado, às dúvidas que aqui foram levantadas e deixa-se também a recomendação

para que no futuro haja, se adotem outros procedimentos quanto à elaboração das Atas e

depois quanto à elaboração dos extratos das Atas para evitar não só situações como esta

que hoje aqui  assistimos,  mas também situações como aquelas que aqui  hoje  já foram

abordadas e que, obviamente, não podemos aceitar que as mesmas tenham ocorrido.” -------

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

------ “Senhor Presidente, é só para dizer que eu sei muito bem aquilo que disse.”---------------

------  3.4 – Análise e Votação da Proposta da Câmara Municipal da Segunda Revisão

Orçamental do Ano de 2018;-----------------------------------------------------------------------------------

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

------ Jorge Henrique Fernandes Almeida – Presidente da Câmara: -------------------------------
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------  “Rapidamente, para dizer o seguinte, nós efetivamente estamos a fazer uma revisão

orçamental,  a  anterior  que  propusemos  foi  chumbada  pela  Assembleia,  com  toda  a

legitimidade e queria dizer que neste momento além das propostas que trazíamos naquela

altura  de  revisão  orçamental,  fizemos  também  uma  revisão  à  parte  da  receita

nomeadamente no que diz à venda de terrenos nos lotes do Casarão e tudo isto por uma

razão muito simples, apesar de termos aqui efetivamente a confirmação por parte da DGAL

de que não estava ferida de ilegalidade qualquer proposta que nós tenhamos trazido. Mais,

a  DGAL  e  passo  a  citar,  “o  acompanhamento  efetuado  por  esta  Direção  Geral  das

disposições que têm surgido nos diferentes orçamentos do Estado, relativamente à previsão

orçamental  da  receitas  das  Autarquias  locais  resultantes  da  venda  de  imóveis,  cujo  o

propósito  é  evitar  o  empolamento  orçamental  que  historicamente  se  verificava  com  a

previsão de vendas de bens de investimento, nomeadamente terrenos e edifícios, assenta

na  verificação de  se  os  valores  constantes  nas  classificações  económicas  das  receitas

0901,  0902 e  0903 excedem a média  aritmética  simples  das  receitas  arrecadadas nas

mesmas  nos  trinta  e  seis  meses  que  precedem  o  mês  da  elaboração  do  orçamento.

Portanto, da análise da documentação remetida nomeadamente as ficha de candidatura e

os contratos de promessa de compra e venda, considera-se que os mesmos demonstram a

existência  de  interessados  na  aquisição  nos  termos  definidos  no  Regulamento,  sendo

assim,  salvo  melhor  opinião,  são  elementos  suficientes,  para  ao  abrigo  do  artigo,  do

disposto no número dois do artigo oitenta e três da Lei do Orçamento de Estado, o Município

apresentar uma previsão de receitas superior à média da receita arrecadada nos últimos

trinta e seis meses. Chama-se a atenção para o facto de, nos termos do mesmo artigo, do

número três, caso a venda e consequente influxo da receita não seja concretizada no ano

de dois mil e dezoito deve o Município reduzir a previsão da receita e dotação da despesa

no valor do montante não realizado.” Isto vem dizer, contrariamente à opinião, que em vez

de entrarmos em baixo e depois podermos fazer a revisão em alta, podemos entrar em alta

e  fazer  a  revisão  em  baixo,  assinado,  “mais  informo  que  esta  mensagem  por  correio

eletrónico foi igualmente enviada para geral@cmagueda.pt e com o melhores cumprimentos

de Sónia Ramalhinho, Diretora Geral das Autarquias Locais.” -----------------------------------------

------ Apesar deste parecer e porque sabíamos que iria ser objeto de discussão esta questão

aqui,  entendemos  por  bem,  de  forma  a  resolver  e  passarmos  adiante,  àquilo  que

efetivamente interessa ao nosso concelho, nós reduzimos o montante dos valores previstos

em orçamento como receita a receber  do,  no,  portanto,  por  venda dos lotes no Parque

Empresarial do Casarão e, portanto, penso que estamos completamente acondicionadas as

condições para podermos prosseguir nesta, nesta, nesta aprovação da Revisão Orçamental

que viabilizará, entre outras coisas, os acordo de execução das Juntas de Freguesia. Muito
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obrigado, Senhor Presidente. Só fizemos, só uma nota Senhor Presidente, só fizemos isso

agora porque o saldo de gerência que vamos incorporar nos possibilita naturalmente não

diminuir o orçamento e portanto não estamos a alterar, não estamos a diminuir o orçamento

pela parte da despesa naturalmente.”-------------------------------------------------------------------------

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

------ “A primeira pergunta que eu gostaria de fazer ao Senhor Presidente da Câmara é, este

documento é de datado de?”-------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Dia vinte de abril.”-------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Vinte de abril, portanto, este documento, Senhor Presidente, que eu saiba, é posterior

à última Assembleia Municipal, Assembleia que eu não estive presente, mas que assisti do

público e, ouvi o Senhor Presidente dizer nessa Assembleia.”------------------------------------------

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

------ “Não é verdade, a última foi no dia 25.” ----------------------------------------------------------------

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

------ “Peço desculpa, a penúltima Assembleia, obrigado, Senhor Presidente sempre atento.

Portanto, na penúltima Assembleia ouvi o Senhor Presidente dizer que tinha documentação

consigo que sustentava a sua posição. A minha primeira nota é esta, este documento que o

Senhor agora acabou de ler, é de vinte de abril, é posterior a isso, quer dizer que na altura

não teria e,  segunda nota,  peço-lhe desde já que seja distribuído esse documento pelo

Grupo Municipal do PSD, penso que por toda a gente da Assembleia Municipal, mas eu faço

questão aqui pelo Grupo Municipal, não só documento como também da questão. Primeira

nota. Segunda nota sobre isto tudo, Senhor Presidente, nós estamos hoje aqui porque na

realidade o orçamento tinha uma ilegalidade, que o Senhor Presidente já reconheceu a tal

ilegalidade, tenham calma, não abram os olhos, a tal ilegalidade que a Senhora Vereadora

do  PSD  falou  em  reunião  de  Câmara,  e  tinha  uma  possível  irregularidade,  possível

irregularidade, não ilegalidade, levantada pelo CDS em Assembleia Municipal.  O Senhor

Presidente  imediatamente  pediu  e  bem  um  parecer  ao  Revisor  Oficial  de  Contas,  ao

Revisor Oficial de Contas da Câmara. Neste parecer, que já tem mais do que dois meses, o

revisor  aconselhava,  por  prudência,  por  prudência,  a  rever  a  receita  das  vendas  dos

terrenos em baixa.  Parece-nos a nós,  PSD,  que por  uma questão de precaução e nós

estamos aqui todos não para levantar problemas, mas para que as coisas corram bem, a

Câmara aquilo  que hoje traz aqui  como Revisão já  o  poderia ter  feito  há mais de dois

meses, porque hoje a Câmara traz-nos aqui uma Revisão que revê em baixa a venda destes
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terrenos em um milhão e meio de euros, ainda que tenha um parecer recente que pode

permitir fazer ao contrário, segundo disse o Senhor Presidente agora. Mas, bem, a Câmara

por uma questão de precaução revê em baixa e depois, quando for preciso, revê em alta, e

é assim que deve ser feito. A nossa única questão é esta, o Senhor Presidente e o seu

Grupo Municipal andaram aí a fazer um fandango que esta Revisão tinha sido chumbada,

porque a oposição toda se uniu contra aquilo que vocês denominam o Juntos, meu caro

Presidente da Câmara, hoje o Senhor Presidente acaba por fazer exatamente aquilo que

toda a oposição achava que devia ter feito logo na altura. É o Senhor Presidente que traz

aqui uma proposta de Revisão em baixa da venda dos terrenos,  não é a oposição, é a

Câmara, se o Senhor Presidente tinha tanta certeza, não trazia aqui a Revisão em baixa. ---

------  Portanto,  primeira  nota  que  é  preciso  fazer,  ao  fim  ao  cabo,  a  oposição  quando

levantou este problema não sabendo se esta era, se este problema era uma irregularidade

ou não, levantou, fez uma questão, o Senhor Presidente perguntou e imediatamente podia

ter  feito  esta,  esta  situação,  portanto,  desde fevereiro  que podíamos  ter  este  processo

resolvido,  porque o parecer  do  Revisor  Oficial  de  Contas  salvo  erro  é  de  dezanove de

fevereiro,  não precisávamos de andar com tantas revisões,  tantas reuniões de Câmara,

tantas Assembleias Municipais sobre isso. Segunda nota, o PSD apresentou em Reunião de

Câmara logo esta sugestão e apresentou outra, Senhor Presidente, nós estamos a fazer

uma Revisão do Orçamento, o PSD votou contra o Orçamento, e portanto estas revisões do

orçamento têm que ser sustentadas por quem votou a favor do orçamento, quem é favorável

ao orçamento é que sustenta estas votações, é assim na vida, se nós estamos contra, não

vamos agora votar favoravelmente uma Revisão do Orçamento ao qual estamos contra e

mais, um dos pressupostos pelo que o PSD votou contra o orçamento, o Senhor recordar-

se-á, teve a ver efetivamente com aquilo que é o seu discurso e aquilo que é a pratica do

orçamento.  No discurso do Senhor Presidente da Câmara, assentava que este mandato

seria o mandato das Freguesias e o PSD constatou que,  por exemplo,  nos acordos de

execução,  nós  basicamente  iríamos  subir  um,  vírgula  sete  por  cento  em  sete  anos  e

apresentamos uma proposta em reunião de Câmara para que efetivamente estes acordos

de execução fossem reforçados com mais cerca de cento e cinquenta mil de euros. Quero

dizer que este reforço não alterava o orçamento, porque o orçamento tem dotação para isto,

teria era uma componente diferente. Todos os Senhores Presidentes de Junta assinaram

um documento, pode estar bem ou pode estar mal, mas em conjunto com a Câmara, no

modo de distribuição das verbas pelos acordos de execução e, desta maneira, com este

reforço de verbas de cento e cinquenta mil  euros, que o Senhor Presidente já disse em

reunião  anterior  que  algumas  delas  até  podem  ir  à  mesma  para  a  Juntas,  mas  desta

maneira todos os Presidentes de Junta saberiam com que contavam e de uma forma igual,
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com equidistância neste processo, situação que agora, não sendo assim, fica sempre ao

bom arbítrio  do  Presidente  da  Câmara  e  dos  seus  bons  amigos.  O PSD,  neste  caso,

estando resolvida e bem a questão da revisão em baixa, estando resolvida por uma questão

de precaução,  não quer  dizer  que houvesse aí  alguma ilegalidade,  não quer  dizer  que

houvesse aí alguma ilegalidade, repito isto, por uma questão de precaução, o PSD, ainda

que seja contra esta,  o orçamento,  vai-se abster  neste caso para que a coisa funcione

normalmente.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Humberto José Tavares Moreira – Juntos:----------------------------------------------------------

------  “Eu  penso  que é  importante  esclarecer  aqui  algumas questões,  nomeadamente  a

ordem cronológica  com que tudo isto começou.  Se bem se lembram,  nós estávamos a

discutir numa das primeiras Assembleias o orçamento. A primeira questão que foi levantada

teve a ver com a consideração dos terrenos como sendo um ativo circulante, uma empresa,

que estavam contabilizados como mercadorias, a celeuma começou aí, a seguir evoluiu-se

para  uma questão  que  estava revestida  de ilegalidade,  inclusive  foi  uma das  primeiras

Assembleias onde eu estive e senti-me intimidado um pouco ali com o discurso do meu

colega Pedro Vidal, íamos perder mandatos, estávamos a cometer aqui um crime de lesa-

Pátria, o Município ia sair no meio disto tudo, ia ser uma tormenta, portanto para termos

imenso cuidado, quase que temíamos pelas nossas vidas, foi o que eu senti nesse dia e a

montanha  pariu  um  rato,  porquê?  Porque  andamos  a  falar  de  ilegalidades,  possíveis

ilegalidades, de possíveis ilegalidades há meses e é isto que tentam levar para a opinião

pública, o Senhor Presidente da Câmara, sempre convicto, plenamente convicto, ele sempre

afirmou em sede de Assembleia que os dados que dispunha, pelos dados que tinha, não

existia nenhuma ilegalidade, manteve essa posição firme até aos dias de hoje. Quem não

acreditou,  quem  teve  desconfiança   e  quem  agiu  de  uma  forma  precipitada  foram  os

Senhores, quem exigiu responsabilidade política foram os Senhores, não digo todos, mas

uma grande parte dos Senhores Deputados da Oposição, portanto quem mudou digamos,

aliás,  nós  não  mudamos  filosofia  nenhuma,  nós  tivemos  simplesmente  no  dia  de  hoje,

porque também não tínhamos garantias que os Senhores viabilizassem o quer que fosse,

porque  os  Senhores  arranjam sempre  aqui  qualquer  subterfugiu  para  contornar  aqui  a

legalidade e ilegalidade, portanto, eu só tenho que dar os parabéns ao Senhor Presidente

da Câmara porque ele, se alguns tinham dúvidas de, da confiança que ele possa ter, hoje

perderem-nas  todas,  porque  ele  desde  o  primeiro  dia  que  afirmou  aqui  que  não havia

nenhuma ilegalidade e ela não existe, portanto, quem tem responsabilidade política que a

assuma  no  dia  de  hoje  e  neste  local  onde  eu

estou.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ Luís Miguel Marques Vidal de Oliveira – CDS:----------------------------------------------------

------ “Senhor Presidente, Senhor Presidente da Câmara, como vemos, o Senhor Presidente

da Câmara tem nesta Assembleia Deputados que gostam muito de si, e eu também gosto

muito de si, Senhor Presidente e é exatamente por isso, e é exatamente por isso por gostar

muito de si, e por querer o melhor para si e para Águeda, é que, quando tenho dúvidas, as

coloco de forma franca, leal, aberta, transparente, para serem apreciadas e, depois, se as

minhas dúvidas são satisfeitas, às vezes mudo de opinião, outras vezes vou confirmando a

opinião que já tenho. Vejo que o Senhor procedeu da mesma forma, independentemente

deste número da correspondência que, enfim, o Senhor está a ler um texto que eu confio

que esteja escrito exatamente aquilo que o Senhor leu, leu muito bem, e a mim interessa-me

saber qual foi  a questão colocada e em que âmbito é que foi  emitida essa,  essa,  essa

resposta, porque teria muito valor uma questão que colocada à DGAL  no seguinte termo,

nos  seguintes  termos,  ao  violar  o  disposto  no  artigo  octogésimo  terceiro  da  Lei  do

Orçamento de Estado, está ou não a Câmara Municipal de Águeda a violar a Lei? Isto era

esclarecedor  a  resposta  ou  outra  coisa  que  fosse  esclarecedora,  agora  nós  não

conhecemos a pergunta, conhecemos uma parte da resposta. Eu por acaso e porque o

Senhor  Presidente  me deu  acesso a  isso,  e  agradeço-lhe  e  eu  não,  não partilhei  com

ninguém, porque achei que não o devia fazer, há efetivamente uma resposta da DGAL a

que eu tive acesso e a resposta da DGAL é dizer que o que verifique sistematicamente é o

que  está  colocado  na  conta  zero,  nove   e  não  na  zero,  sete,  é  a  mesma  coisa  que

passarmos por um polícia que está a fazer uma operação de stop e ele vai verificar, vai-nos

obrigar a fazer o teste de álcool. Então e isso é suficiente, já posso seguir? Bom, nós Às

vezes também deveríamos ter obrigação de fiscalizar o triângulo e os coletes, mas achamos

que neste momento é mais importante verificar o álcool e isso não vamos verificar, não quer

dizer que andar sem o colete e sem o triângulo no carro seja legal, ou esteja de acordo com

o código,  simplesmente não é uma prioridade para eles verificarem essa situação. Mas,

Senhor Presidente, isso já não é importante, o que realmente é importante é que me parece

finalmente  que temos um orçamento  que  não  deixa  dúvidas  quanto  a  legalidade  ou  à

correção  de  irregularidades  e,  por  isso,  saúdo  esta  proposta  da  Câmara  Municipal  de

orçamento, como nós sempre dissemos, a questão da legalidade era para nós uma questão

prévia à apreciação do próprio orçamento e, como eu disse desde o primeiro momento, no

CDS nós não encontrávamos matéria que justificasse votar contra o orçamento, certamente

como compreendem, há matérias das quais discordamos. Nomeadamente entendemos que

os financiamento para as freguesias devia ser superior àquele que é, mas entendemos que

esta  maioria  que  está  no  Executivo  da  Câmara  Municipal  está  legitimada,  plenamente

legitimada em termos de voto popular, deve ter oportunidade de cumprir o seu programa e,
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portanto, como disse desde o primeiro momento não será pela nossa parte que tal não se

fará. Agora, naturalmente, não podemos compactuar com situações que não possamos de

forma nenhuma caucionar e uma delas é o não cumprimento das Leis. Portanto, Senhor

Presidente, o Grupo Municipal do CDS vai abster-se na votação desta proposta de Revisão

Orçamental.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------  “Senhor Presidente, diz a contabilidade das revisões orçamentais que ocorreram, ao

longo, destes fatídicos três meses, que foram feitas duas em alta se lhe quisermos chamar

assim e duas prevendo a revisão em baixa da receita, a tal receita da venda dos terrenos,

só para ficarmos com a contabilidade, para não termos dúvidas. Queria perguntar uma coisa

ao Senhor Presidente, Senhor Presidente disse há um bocadinho que o parecer é datado de

vinte de abril? Certo? E tomou conhecimento dele nesse dia. Primeira pergunta que lhe faço

é porque é que nesse dia não nos enviou esse parecer e veio agora para aqui lê-lo e não o

entregou  atempadamente,  perdeu  uma  excelente  oportunidade  de  o  fazer,  até  para

podermos lê-lo com calma. E a segunda questão que ainda acho mais estranho é que o

Senhor tomando conhecimento no dia vinte, retirando a proposta da revisão orçamental,

aprova no dia vinte e três uma revisão em baixa,  no dia vinte e três houve reunião de

Câmara e a  proposta de revisão orçamental  em baixa foi  aprovada com a maioria  dos

Juntos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------  Agora,  falando  um bocadinho  para  o  caro  amigo  Humberto,  eu  reconheço  que  o

Senhor  é músico,  agora não é com o seu clarinete que o Senhor  me encanta e lições

dessas o Senhor não me dá. Mais lhe digo, olhe, perdeu uma excelente oportunidade, já

que querem trabalhar juntos para aceitar a proposta que o Hilário aqui veio fazer, que nós, já

agora, desculpe lá,  unidos,  trouxemos à reunião de Executivo de forma a viabilizar  este

orçamento. Queria lembrar também o Senhor Presidente da Câmara, porque é assim  que

se trabalha nos Executivos, também tem que se dar voz à oposição, queria lembrá-lo não

quando ele era Vereador do PS, mais atrás quando ele era do CDS, quando ele aprovou o

orçamento  de  dois  mil  e  três,  na  sua  declaração  de  voto  diz  o  Senhor  Presidente  da

Câmara, então Vereador do CDS, ”era nossa intenção votar contra o orçamento e grandes

opções do plano, mas face à atitude positiva demonstrada pelo Executivo decidimos abster-

nos embora continuemos a pensar que deveria haver um maior investimento.” Trabalhar

junto é também trabalhar com a oposição, deixo-lhe esta como passo para si, ó Humberto, e

espero que respeite esta decisão com uma pausa.”-------------------------------------------------------

------ Pedro Joaquim Faria de Oliveira Marques – PJF de Macinhata do Vouga: --------------
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------ “Nunca será demais agradecer ao Carlos da forma cordial que nos recebeu. Só dizer

aqui  uma coisa,  que eu acho que se  calhar  não ficou bem esclarecida,  na  reunião de

Presidentes de Junta que houve por causa das verbas,  onde estava também o Senhor

Presidente da Câmara, a gerir a reunião, ficaram estabelecidas duas coisas, os critérios,

que foram aceites por todos, os critérios da distribuição das verbas e outra coisa que ficou

perfeitamente  definida  é  que  ninguém iria  receber  menos  do que  recebeu  no  mandato

anterior,  essa  duas  verbas  ficaram,  essa  duas  condições  ficaram  perfeitamente

estabelecidas. O Senhor Presidente da Junta do Préstimo também assinou essa, também

assinou e, portanto, ficou estabelecido isso, que é para não restarem dúvidas absolutamente

nenhumas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ João Carlos Fernandes Figueiredo – Juntos: -----------------------------------------------------

------  “Bem, eu realmente congratulo-me por ter também feito um discurso no vinte e cinco

de abril e falar de liberdade e uma das coisas que nós assistimos é que a liberdade de

expressão é mesmo isto, a Assembleia, como alguns Deputados disseram é, é um lugar de

fiscalização, os grupos parlamentares ouvem aquilo que o Executivo lhes coloca, analisam e

emitem as suas opiniões, emitem as suas opiniões e, como falei também do vinte e cinco de

abril, liberdade faz-nos com que a gente possa dizer aquilo que pensa sempre que não afete

aquilo que os outros também possam pensar. Eu disse também que nasci numa família de

esquerda, que me desiludi com o partido e que sou orgulhosamente Juntos, mantenho, é

essa  a  confiança  que  eu  tenho  neste  Executivo.  Mais  do  que  um  Executivo  que  nós

possamos dizer com uma cartilha, é um executivo humanista, e quando me dizem que, e

lesse  nas  entrelinhas,  que  a  nossa  política  é  recuar  para  que  vejamos  esta  revisão

aprovada, eu acho que é um exercício de demonstração cabal daquilo que é o nosso rigor.

Não estou a dizer isto para  que as pessoas concordem, eu estou a dizer isto porque é

aquilo que nos move, a política dos Juntos é trabalhar para aqueles que nos elegeram, a

política dos Juntos é ouvir as pessoas, pois e, por isso, mais uma vez hoje demonstramos

que somos alguém que houve, a política dos Juntos é rigor, rigor, porque fizemos durante

dez  meses  apoiados  no  Executivo  Social,  Socialista,  e  os  restantes  nos  Juntos  que

continuam a fazer excelentes obras, a política dos Juntos é, repito, ouvi-los e fazer aquilo

que é necessário fazer. Eu dou os meus sinceros parabéns ao Enf. Jorge Almeida pela

forma brilhante como hoje conduziu esta Assembleia, tudo o que os Senhores perguntaram,

ele  respondeu  de  uma forma  cabal,  nada  ficou  opaco,  nós  somos  transparentes  e  se

dançamos,  Senhor  Deputado  Hilário,  é  porque alguém toca,  nós  temos músicos  ali  no

Juntos, mas quando tocam nós temos que dançar e fandango não, temos danças da nossa

terra e esta é a nossa terra. Nós trabalhamos por Águeda, vamos continuar a trabalhar por

Águeda, não renegamos nem o passado, enfrentamos o presente e temos um grande futuro
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à nossa frente, acreditem numa coisa, esta revisão e tudo isto que se passou aqui foram,

sim senhora, fait divers, porque quem acusa em direito e eu também não sou advogado, sou

engenheiro, tem o ónus da prova de provar aquilo que diz, desafiou o nosso Presidente da

Câmara a demitir-se, colocou a fasquia num sítio onde não devia,  não somos nós, caro

Presidente da Junta do Préstimo, que somos os menos traquejados, porque agora faço-lhe

um final repto, desejando a todos um resto de Assembleia, o repto de assumir aquilo que

disse, venha aqui assumir aquilo que disse, lembra-se o que disse? Se se lembra daquilo

que disse, venha aqui assumi-lo por favor.”------------------------------------------------------------------

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

------  “Só queria, só queria esclarecer só duas coisas muito rápidas. A questão, a questão

que eu queria dizer é o seguinte, é que nós neste momento e que nesta revisão que fique

absolutamente claro que é o seguinte, nós estamos a, efetivamente a fazer uma revisão em

baixa dos, da venda dos lotes do Parque do Casarão, mas estamos a acomodar o saldo de

gerência do ano anterior e estamos a  subir em mais de um milhão o orçamento, o que quer

dizer  que  neste  momento  temos  condições  para  fazer  isto  sem,  de  uma  forma

absolutamente pacífica,  e sem qualquer  tipo de compromisso do que quer  que seja no

orçamento.  Foi  essa  a  razão  porque  não  o  fizemos  antes,  é  só  essa  e  não  há  mais

nenhuma. Outra questão e eu, claramente foi o seguinte, relativamente a este matéria do

era irregular, não era irregular, não vamos cá falar de ilegalidades, eu, para haver teimosia é

preciso dois teimosos, eu não quis ser teimoso. A alteração nós fizemo-la antes de chegar

este último parecer e, atenção, foi claro e, portanto, que fique absolutamente claro a ideia é

a seguinte da minha parte não, não há teimosias absolutamente desnecessárias, não há e

estamos aqui e agradecia sinceramente em termos destas coisas que demos um salto em

frente, e vamos embora porque, estão à nossa espera. Eu, eu acho, esta revisão vai permitir

que, que os acordos de execução das Juntas, o apoio ao Sporting de Fermentelos, estas

coisas possam prosseguir e é isto que nós temos que fazer.” -----------------------------------------

------ Não havendo mais intervenções neste ponto, foi o mesmo colocado a votação, tendo a

proposta  da  Câmara  Municipal  de  2.ª  Revisão  Orçamental  do  ano  de  2018,  sido

aprovado  por  maioria com  cinco  abstenções  do  PS,  seis  abstenções  do  PSD,  três

abstenções do CDS e dezoito votos a favor. ----------------------------------------------------------------

------  3.5 – Apreciação da Posposta da Câmara Municipal  do Relatório do Segundo

Semestre de 2017;-------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Neste ponto não foram feitas  intervenções. ----------------------------------------------------------

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

Código Regulamentar do Município de Águeda;--------------------------------------------------------
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------ Neste ponto foram feitas as seguintes intervenções que se transcrevem na íntegra.

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

------  “Senhor Presidente, só, para meramente para fazer uma pequena apresentação do

que  é  que  estamos  a  falar  aqui  de  pequenas  alterações  no  Código  Regulamentar  do

Município, portanto nas obras, na questão urbanística portanto, sobretudo aqui o que vem

aqui é o Regulamento do Centro de Artes, é o mais, o mais evidente e o mais diria que o

mais novo, é essa a questão.”-----------------------------------------------------------------------------------

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

------  “Senhor Presidente, entre outras alterações, aquela que porventura será mais densa

nesta  alteração  ao  Regulamento  será  a  regulamentação relativa  ao Centro  de Artes,  à

utilização do Centro de Artes e há uma parte, nomeadamente no artigo sexagésimo quarto

da parte C6, que respeita aos descontos, aos descontos que podem ser concedidos no

preço de bilheteira e a quem os concede. Os Munícipes, provavelmente, não têm nenhuma

noção disto, mas os espetáculos com artistas contratados de maior valor, de uma forma

geral, a receita máxima de bilheteira esperada não cobre um terço da despesa com o artista.

É uma média, pode já ser antiga, mas daquilo que eu pude analisar, o valor pago ao artista

que vai atuar, já não se fala da produção, etc., etc., cobrando-se todos os bilhetes, porque

estamos a falar de um número efetivamente pequeno de lugares, pelos preços praticados,

não cobrem em regra um terço da despesa com o artista, há casos em que chega a metade,

outros casos cai abaixo de vinte e cinco por cento, àquilo que me lembro, tendo em conta a

presença de pessoas e a verdade é que todos estes descontos, isto já é um desconto,

portanto, isto já é um subsídio, um subsídio ao público e também é um subsídio ao artista,

como é evidente. Mas aqui cabe cativar públicos e uma coisa que me faz impressão é esta

definição de novos públicos presente no ponto oito deste artigo sexagésimo quarto e que eu

vos vou ler de uma forma muito simples. “O Presidente da Câmara ou o Vereador com

competência delegada, pode decidir a atribuição de bilhetes gratuitos ou com cinquenta por

cento de desconto para estímulo de novos públicos.” Reparem que este não é um ponto

isolado, há uma série de outros descontos já elencados, mas para além destes, o Senhor

Presidente  da  Câmara  ou  um  Vereador  com  competência  delegada,  podem  decidir  a

atribuição de bilhetes gratuitos a quem bem entenderem, a quem bem entenderem. Ora, isto

não me parece que esteja correto e,  portanto,  Senhor  Presidente da Mesa, faço aqui  a

proposta de alternativa de redação deste artigo, entendo que o resto está correto, que é só

fazer a adenda, até ao limite de dez por cento da lotação. Portanto, para quem não entenda,

estou a fazer uma proposta de alteração desta proposta de regulamento, especificamente

no ponto oito do artigo sexagésimo quarto da parte C6, que estipula que o Presidente da

Câmara ou o Vereador com competência delegada pode decidir a atribuição de bilhetes
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gratuitos ou com cinquenta por cento de desconto para estímulo de novos públicos e faz um

ponto final, eu retirava o ponto final e a minha proposta é até ao limite de dez por cento da

lotação, ponto final. É de lembrar que, além deste limite de dez por cento, ficará ainda em

vigor  a  possibilidade  de  o  Senhor  Presidente  da  Câmara  ou  Senhora  Vereadora  com

competência delegada, atribuírem outros trinta lugares de lotação de cerca de seiscentos

que o Centro de Artes tem, portanto, estamos a falar ao fim ao cabo de quinze por cento da

lotação.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Pedro António Machado Vidal – PJ da União das Freguesias de Préstimo e Macieira: 

----- “ Antes de mais, queria agradecer aqui ao Presidente, ao restante Executivo da sua

Junta  de Freguesia,  aos  Membros  da  Assembleia  de  Freguesia  de  Fermentelos  e  aos

membros da Confraria da Pateira, a receção aqui hoje em Fermentelos e dar os parabéns à

população de Fermentelos por ser uma hora da manhã e ainda aqui estarem a ver discutido

o futuro do nosso concelho, para muitos de vocês isto é uma seca, eu percebo, mas faz

parte.  Bom,  Senhor  Presidente  da  Câmara  Municipal,  gostava  que  prestasse  atenção

naquilo  que  vou  dizer  agora,  já  foi  por  proposta  minha  que  numa reunião  também da

Assembleia Municipal descentralizada que aconteceu em Recardães há três anos atrás, no

âmbito do apoio que a Câmara Municipal dá às Juntas de Freguesia, o bolo é de quarenta

mil euros, na altura, antes, éramos vinte Juntas de Freguesias, cada uma recebia até ao

limite de dois mil euros por festa. Entretanto, com a agregação de freguesias, no Código

Regulamentar  anterior  mantinha-se,  mantinha-se  também  o  apoio  de  dois  mil  euros,

entretanto, passou para três mil e seiscentos euros porque dividimos o bolo de quarenta mil

euros por onze. E, portanto, como as transferências para as Juntas de Freguesia não, não

vão aumentar, nós vamos ter que arranjar aqui formas de irmos rapar o tacho, a questão

que eu vou fazer é a seguinte, e é clara, e tem a ver com o Código Regulamentar, e é

exatamente isso que eu aqui venho propor, é que numa próxima reunião de Assembleia

Municipal  seja  feita  uma  proposta  de  forma  a  distribuir  pelas  Juntas  de  Freguesia  o

montante que sobra do pote nos apoios às Juntas de Freguesias, de forma equitativa à

atribuição de subsídios porque nós temos, nós temos direito até trinta por cento de apoio no

limite de três mil e seiscentos euros, ou seja, todos nós Presidentes de Junta podemos fazer

uma festa por ano e temos o limite de três mil e seiscentos euros que são trinta por cento da

festa, certo? Nós, para recebermos três mil e seiscentos euros, temos que gastar doze mil,

se gastarmos menos, recebemos menos, mas há colegas Presidentes de Junta que fazem

festas por menos valor, ou seja, chegamos no final do ano e o pote de quarenta mil euros

não foi gasto na sua totalidade, ou seja, a proposta que eu faço é a seguinte, é que numa

próxima Assembleia o sobrante deste pote de quarenta mil euros sejam distribuídos pelas
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Juntas de Freguesia de acordo com que cada uma gastou do pote, portanto, era só esta a

minha proposta, Senhor Presidente, peço desculpa pelo tempo e é tudo.” -------------------------

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

------ “A primeira nota que eu quero dar ao Presidente da Câmara é que espero que ele não

ouça muito o meu colega João Figueiredo e que ele governe para a população e não para

quem os elegeu, que são situações absolutamente diferentes. Mas, muito bem, passando

esta  nota,  vamos  a  assuntos  mais  sérios.  Hoje  estamos  aqui  a  votar  um  Código

Regulamentar  e,  como o Senhor Presidente disse e muito bem,  um dos assuntos mais

importantes do Código Regulamentar tem a ver com a regulamentação das taxas a aplicar

ao Centro de Artes. Primeira nota, recordarmos que o Centro de Artes é um projeto iniciado

já há bastante tempo, aonde apareceu inicialmente com um orçamento de dois milhões de

euros,  um projeto  de  concepção e execução,  onde nós,  PSD,  na altura apoiamos este

projeto e que depois evoluindo este projeto acabou por não custar dois milhões de euros,

acabou por custar cinco milhões de euros, à volta disso a sua construção. ------------------------

------ Recordemo-nos também que no anterior executivo, do quais os senhores todos fazem

parte,  Vereadores em permanência,  nos foi  prometido que este cinco milhões  de euros

seriam candidatáveis a programas dos fundos comunitários, situação essa que pelos vistos

não  se  conseguiu.  E  chegamos  hoje  a  esta  situação  em  que  temos  uma  instalação

importante, boa, de referência, mas com um custo elevadíssimo e agora há que rentabilizá-

la, não vale e pena continuarmos a lamuriar-nos no custo desta instalação, ela já existe,

agora há que rentabilizá-la. Como já se disse muitas vezes e nós concordamos, a cultura e

a arte não são autossustentáveis, mas também tem limites, mas agora há que avançar e

hoje o que o Executivo nos propõem aqui é, dentro do Código Regulamentar, definir estas

regras porque, não sei se a maior parte das pessoas sabem, mas o Estado tem que praticar

preços que cubram os seus custos e não pode praticar preços aleatórios, pode fazer alguns

subsídios, alguns apoios, mas os preços que o Estado pratica têm que estar refletidos nos

seus custos, não têm a arbitrariedade de aplicar qualquer custo, e recordemo-nos que este

assunto já foi aprovado em reunião de Câmara em junho do ano passadoe que foi trazido à

Assembleia Municipal e o Senhor anterior Presidente da Câmara, Gil Nadais, retirou este

assunto, porque tinha dúvidas naquilo que eram as previsões dos consumos de eletricidade

que na altura andavam, na ordem dos vinte mil euros por ano e o Senhor Presidente da

Câmara tinha dúvidas que os consumos de eletricidade fossem tão elevados. Este assunto

andou, andou, andou, e passados quase um ano, ele volta aqui com, passados dez meses,

à volta disso, volta aqui para ser aprovado com uma alteração, e uma alteração significativa

em termos de custos e, por isso, a minha primeira palavra vai para o Jorge Almeida, para o
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Edson, para a Elsa, para o João Clemente, Vereadores em regime de permanência que em

dois mil e dezoito estão a fazer um esforço para conseguir rentabilizar este equipamento.----

------  Vejamos  que  em dois  mil  e  dezassete  o  custo  dos  recursos  humanos  para  esta

instalação era de trezentos e trinta e cinco mil euros, para dois mil e dezoito propõe-nos

cento e setenta e sete mil euros, uma redução de cinquenta por cento em recursos humanos

passados dez meses. Os serviços de limpeza em dois mil e dezassete eram de dezoito mil

euros por ano, para dois mil e dezoito passam a quatro mil euros, uma redução de setenta e

sete por cento do custo inicialmente previsto. A plataforma de gestão de bilhética que é a

BOL, passa de dezassete mil euros para quatro mil euros, a eletricidade que na altura o

Senhor  Presidente  da Câmara  tinha dúvidas,  não  eram vinte  mil,  eram trinta  mil,  peço

desculpa, afinal não desceu, passa de trinta não para menos, mas para quarenta mil da

previsão que a Câmara hoje nos traz. Os outros gastos, que em dois mil e dezassete eram

de sessenta e nove mil, oitocentos e vinte e sete euros, incluindo água e outras situações,

passam para oito mil e quatrocentos euros, uma redução de oitenta e oito por cento. Enfim,

o total de custos sem amortizações nesta infraestrutura previsto para o ano de dois mil e

dezoito passa de quatrocentos e setenta e seis mil euros para duzentos e trinta quatro mil

euros,  uma  redução  de  cerca  de  cinquenta  por  cento,  não  inclui  aqui  os  custos  da

programação, nem inclui aqui as amortizações, são cerca de meio milhão de euros ao ano. -

------ Enfim, passados dez meses, os nossos Vereadores em regime de permanência no ano

de dois mil e dezoito têm a capacidade de mexer naquilo que é a sua análise dos custos

reduzindo-os a metade. Poderia aqui dizer que uma estrutura de cinco milhões de euros

como é que pode funcionar sem curador, mas isso é outra discussão mais à frente. Agora,

se tenho que elogiar  o Senhores Vereadores em regime de permanência em dois mil  e

dezoito, tenho que os criticar em relação a dois mil e dezassete. Como é que em dois mil e

dezassete  têm  a  coragem  de  apresentar  em  reunião  de  Câmara,  a  esta  Assembleia

Municipal,  as  mesmas  pessoas,  para  a  mesma  infraestrutura,  um  projeto  de  custos

exatamente o dobro do que hoje nos apresentam? E não me venham dizer que foi com o

funcionamento  da instituição,  porque estas  coisas  planeiam-se,  não há nenhum de nós

quando está a planear um investimento que não esteja a pensar quais são os custos e as

rentabilidades que este investimento nos vai dar, há variações, não há é variações de cem

por cento sobre isto.”-----------------------------------------------------------------------------------------------

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

------  “Senhor Deputado permita-se só, estamos a discutir  aqui uma alteração ao Código

Regulamentar, percebo que também se fale do Centro de Artes, mas a questão aqui em

causa é a alteração ao Código Regulamentar.”-------------------------------------------------------------
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------  Hilário Manuel Ferreira dos Santos  – PSD:------------------------------------------------------

------  “O Senhor Presidente, desculpe lá, o Senhor Presidente talvez não tenha ouvido a

intervenção do Senhor Presidente da Câmara, ele disse que neste Código Regulamentar a

alteração mais importante tinha a ver com o Centro de Artes, penso eu que foi o Senhor

Presidente da Câmara que disse isto e é com base nisto que eu estou a fazer a minha

intervenção, Senhor Presidente.”-------------------------------------------------------------------------------

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

------  “Pronto. Mas é assim, vamos tentar, tentar ir ao encontro daquilo que é o ponto e a

discussão para podermos avançar está bem, Senhor Deputado?” -----------------------------------

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

------  “É precisamente isso, Senhor Presidente, que eu quero explicar, é que por via disto

tudo,  aonde  nós  vamos  chegar,  depois  vamos  chegar  à  parte  das  taxas  do  Código

Regulamentar, isto porquê? Porque todos estes custos levam-nos a aplicar uma taxa, e só

para que se tenha uma ideia, a Câmara Municipal está a propor que o aluguer do auditório

por dia custe dois mil e cem euros e a Câmara Municipal já alugou o auditório este ano

várias vezes e a ninguém cobrou dois mil e cem euros, porque sabe que é difícil cobrar dois

mil cem euros. Só para que se tenha uma ideia, se alguém quiser concessionar a Praça da

Chaminé, o custo da Praça da Chaminé são setenta mil euros, por ano, ou o bar são cem

mil euros, é os custos que lá se tem, basta que a gente compare com o valor que paga a

concessão  dos  bares  lá  em  baixo  ao  pé  do  rio,  para  compararmos  com  isto  que  é

absolutamente irreal, portanto, nós hoje vamos aqui aprovar umas taxas do Centro de Artes,

que somos obrigados a fazê-lo porque a Lei assim o obriga, mas isto é tudo uma irrealidade,

porque ninguém vai pagar pelo auditório dois mil e cem euros ou ninguém vai pagar pelo

Café Concerto cento e dois mil euros por ano, não há ninguém que queira concessionar o

Café Concerto por cento e dois mil euros ou a Praça da Chaminé por setenta e cinco mil

euros, isto é tudo uma treta que está aqui, mas somos obrigados a fazê-lo. O que é que eu

venho com isto dizer? Hoje, o Centro está feito temos que o rentabilizar, mas como nós

dizíamos  em  seu  momento,  este  Centro  de  Artes,  Águeda  não  tem  capacidade  para

aguentar  este  Centro  de  Artes,  é  um  investimento  elevado  demais  para  as  nossas

possibilidades  e  que  vai-nos  custar  a  Águeda  muito  dinheiro,  agora  não  vale  a  pena

chorarmos, temos é que o rentabilizar, mas isto é a mensagem final, portanto em relação ao

Código Regulamentar nada mais.”------------------------------------------------------------------------------

------ Isabel Cristina Correia Ferreira – PS:----------------------------------------------------------------

------ “Em relação a esta alteração do Código Regulamentar do Município de Águeda no que

se refere ao Centro de Artes, estabelece no artigo sessenta e cinco/C6, as regras de compra

e reserva de bilhetes, de acordo com o número oito, diz o seguinte, o Presidente da Câmara
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ou Vereadora com competência delegada, pode decidir a atribuição de bilhetes gratuitos ou

com  cinquenta  por  cento  de  desconto  para  estímulo  da  formação  de  novos  públicos.

Contudo, tal como está, este ponto não esclarece se esta atribuição ocorre em espetáculos

cuja responsabilidade da organização seja ou não da Câmara Municipal e o seu limite. Não

nós  opomos  à  iniciativa  em  si  própria,  mas  devido  à  excessiva  discricionariedade  na

atribuição destes bilhetes propomos, tal  como o CDS, uma alteração ao número oito do

artigo sessenta e cinco/C6 no sentido de sujeitar estas decisões a deliberação em Executivo

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

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

------  “Sim, queria agradecer as palavras elogiosas do Engenheiro Hilário relativamente ao

nosso esforço de boa gestão daquele espaço. Efetivamente, estamos a tentar que,  que,

fazer o melhor que seja possível e relativamente à questão dos bilhetes levantada desde já

diria que não vejo inconveniente nenhum nas duas propostas que estão aqui, eu queria que

ficassem  todos  tranquilos,  a  competência  que  nos  está  ali  a  dar  é  genérica  para  o

Presidente da Câmara, hoje sou eu, não, isto nós aqui estamos e, portanto, aquilo que eu

me  posso  comprometer  perante  todos  é  que  vou  gerir  essa  possibilidade  com  toda  a

parcimónia, com todo o interesse do concelho, mas vou pedir aqui à Dr.ª Elsa para explicar

os restantes pontos porque efetivamente ela estará muito mais à vontade nesta matéria que

digo que é ela a gestora do Centro de Artes.” --------------------------------------------------------------

------ Elsa Margarida de Melo Corga – Vereadora:-------------------------------------------------------

------ “Nada tenho a opor a esta proposta que foi apresentada pelo Senhor Presidente, pelo

Doutor Miguel Oliveira e que agora a doutora Isabel também veio reiterar, de colocação de

um limite  de  dez  porcento,  a  proposta  que fez,  não  tenho absolutamente  nada  contra,

portanto, se assim entenderem votar essa proposta, naturalmente que nós, nós nada temos

a opor a essa, a essa situação. Relativamente ao Senhor Engenheiro Hilário Santos, queria

só referir de uma forma muito, muito genérica que efetivamente estamos a falar de valores

bastante diferentes para, para o ano de dois mil  e dezoito decorridos estes,  estes,  este

quase um ano de atividade. É um esforço que temos feito efetivamente e, portanto, isto que

trazemos  aqui,  os  valores  que referiu  para  dois  mil  e  dezoito  relativamente  a  recursos

humanos, cento e setenta e sete mil euros, o valor que referiu da limpeza, quatro mil  e

oitocentos euros,  o valor  que referiu  com a plataforma BOL,  o valor  que referiu  com a

eletricidade e com outros gastos, são efetivamente custos que este ano e decorrido este

período de funcionamento do Centro de Artes são os valores que o gabinete de Revisores

Oficiais de Contas que retiraram da nossa contabilidade apuraram e, portanto, nada tenho a

acrescentar a isso, só dizer-lhe que efetivamente estes são os valores e que decorrem da
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gestão que estamos a fazer. Depois, referiu também, eu não sei se percebi mal, mas, e se

percebi mal, depois agradeço que me corrija mas, porque fez referência, por exemplo, a um

valor de aluguer do auditório por um dia, penso que referiu o valor de dois mil e cem euros.

Pronto, essa proposta não aparece em lado nenhum, o valor mais elevado que nós temos

para aluguer do auditório para empresas, o valor mais elevado é mil duzentos e sessenta

euros, portanto, depois há um valor de mil e cinquenta euros, por exemplo, para produtoras

e existe um valor mais baixo para associações e referir ainda que associações do concelho

de Águeda, naturalmente a cedência é gratuita e as empresas do concelho de Águeda têm

também um valor de quarenta por cento abaixo do valor previsto na tabela. ----------------------

------  O Senhor  Eng.  Hilário  Santos referiu  dois  mil  e  cem euros,  estava-se a referir  ao

estudo que foi feito do custo efetivo, diário, mas referiu-se a este valor como o valor do

aluguer, não corresponde à verdade, portanto, fica feita a correção, o que está aí é o valor

do custo diário, o valor do aluguer é o tal de mil duzentos e sessenta euros para empresas,

mil e cinquenta para produtoras e depois ainda tem um valor para associações, isso que

referiu é o estudo económico. O custo, deve ter reparado, no estudo económico há uma

parte, uma componente grande que fez referência de cerca de quatrocentos e cinquenta mil

euros que diz respeito à depreciação do investimento, retirando essa parte vai concluir que

estamos a falar de valores, estes dois mil e cem euros que referiu consideram tudo isto,

incluindo a amortização, se fizer o cálculo vai perceber que é um valor muito mais baixo,

cerca  de  cinquenta  por  cento,  mais,  sessenta  e  tal  por  cento  mais  baixo,  portanto,  a

proposta que estamos a fazer é de mil duzentos e sessenta, estou a falar mil duzentos e

sessenta por comparação ao valor que referiu, portanto só deixar essa, essa correção.”-------

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

------ “Alguém que tenha dúvidas sobre as duas propostas que foram aqui apresentas e que

foram aceites pelo Executivo? Porque assim passaríamos à votação considerando já  as

respetivas propostas.” ---------------------------------------------------------------------------------------------

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

------  “Senhor Presidente,  só um momento,  eu não,  nós só ouvimos, eu não sei se são

exatamente iguais, portanto eu acho que era importante que tentassem harmonizar, não sei

se é possível harmonizar porque nós só ouvimos, eu não.”---------------------------------------------

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

------ “Agradecia que o Deputado Miguel Oliveira repetisse a proposta só objetivamente e a

deputada Isabel também, que repetisse só a proposta para nós percebermos a ver se é

possível chegarmos aqui a um entendimento.” -------------------------------------------------------------

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

------  “Senhor  Presidente,  eu  vou  repetir  a  proposta,  mas  só  para  elucidar  que  aqui
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estabelece um limite para o poder discricionário do Presidente da Câmara ou Vereador com

competência  delegada,  no  que  respeita  à  quantidade  de  pessoas  que  podem  ter  um

desconto de cinquenta por cento ou gratuito, ou gratuitidade sob, ou com o fundamento de

estar a estimular o aparecimento de novos públicos. Enquanto que, segundo me pareceu, e

há de com certeza ser explicado, a proposta do Partido Socialista vai no sentido de retirar

esta competência ao Presidente da Câmara e ao Vereador com competência delegada e dá-

la  ao  Executivo  Municipal,  portanto,  passaria  a  ser  necessário  fazer  uma  reunião  do

Executivo em que este ponto estivesse na Ordem do Dia e depois decidir caso a caso, votar

caso a caso, se for esta a proposta, nestes termos, eu não a subscrevo, nem a vou votar

favoravelmente, não é compatível com a agilidade que muitas vezes estes processo. ---------

------ A nossa alteração seria acrescentar da parte C6 do Código Regulamentar, se quiser

passo a ler-lhe com a redação.  “O Presidente da Câmara ou Vereador com competência

delegada poderá decidir a atribuição de bilhetes gratuitos ou com cinquenta por cento de

desconto para estímulo do aparecimento de novos públicos até ao limite de dez por cento da

lotação.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Muito bem, percebida esta proposta do CDS, solicito que o PS apresente a sua.” -------

------ Paulo Sérgio Gomes Tomaz – PS: --------------------------------------------------------------------

------  “Então  muito  obrigado,  novamente.  Apenas  para  esclarecer  o  seguinte,  o  Partido

Socialista não concorda com a proposta do CDS, ou seja, o que nós não queremos é que

haja um poder discricionário,  porque entendemos que numa sala de seiscentos lugares,

haver um poder discricionário para 10% não, não nos parece correto. O que nós queremos é

que,  fora  os  trinta  bilhetes  que  já  existem no  Regulamento,  que  a  captação  de  novos

públicos seja por um desconto significativo ou seja pela gratuitidade esteja decidida pela

Câmara Municipal e isto exige um planeamento, não é uma coisa que se decide agora para

o próximo sábado, se nós queremos, por exemplo, fazer um ciclo de espetáculos dedicado a

um determinado público  e queremos,  por  exemplo,  levar  um tipo  de público  específico,

jovem, mais velho ou de uma determinada maneira,  é perfeitamente legítimo a Câmara

Municipal  queira  fazer  um espetáculo,  por  exemplo,  em que os  bilhetes sejam todos  a

cinquenta por cento, desde que haja um objetivo e a Câmara Municipal o decida e não seja

uma coisa  da  véspera  para  depois,  não  temos  problema nenhum com isso  até  que  a

gratuitidade seja total e para toda a sala. Portanto, a proposta do Partido Socialista é apenas

que nesse número oito passe a ser sujeita a votação em Câmara Municipal.”---------------------

------ Hilário Manuel Ferreira dos Santos – PSD:------------------------------------------------------
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------ “Ó Senhor Presidente, só para ver se ficamos esclarecidos, a proposta do CDS diz o

seguinte, até dez por cento da lotação da sala, portanto sessenta bilhetes, o Presidente da

Câmara tem opção para decidir como entender, basicamente é isso, até sessenta bilhetes, o

que diz a posposta do Partido Socialista é, até trinta bilhetes essa opção é do Presidente da

Câmara, acima disso tem que ser votado pela Câmara, é isso? E agora eu daqui faço a

minha pergunta e não é possível juntar as duas entre os trinta e os sessenta, e isto ficar

resolvido de uma vez por todas?” -----------------------------------------------------------------------------

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

------ “Trinta já são gratuitos, entre os trinta e os sessenta não há hipótese de entendimento?

Dr. Paulo Tomaz.” --------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Paulo Sérgio Gomes Tomaz – PS: --------------------------------------------------------------------

------  “Peço  desculpa,  eu  julgo  que  estamos  a  falar  não  apenas  em  números  mas  na

natureza do que queremos fazer, uma coisa é haver trinta bilhetes que são destinados e

está lá elencada indicativamente para questões institucionais, para questões de patrocínios,

para Presidentes de Junta de Freguesia,  para,  por  exemplo,  um representante de cada

Grupo Municipal, é isso que o artigo diz, portanto, isso são trinta bilhetes, podemos discutir

aí se são trinta, se são três, se são seiscentos, concordamos que sejam trinta bilhetes, outra

coisa é o Senhor Presidente de Câmara, o Senhor Vereador ou a Câmara Municipal, nós

propomos que seja a Câmara Municipal poder com objetivos de captação de público, com

objetivos  estratégicos,  fazer  uma,  fazer  desconto  ou  uma  gratuitidade,  é  totalmente

diferente, nós não estamos aqui a discutir o número de bilhetes que o Senhor Presidente de

Câmara vai poder decidir discricionariamente a quem dá, como o CDS está a fazer, o que

nos estamos a querer dizer é, os trinta bilhetes nós não discutimos, por outro lado, desde

que a Câmara Municipal o decida, podem ser três, pode ser um espetáculo inteiro, desde

que haja uma estratégia coerente, é isso que o PS diz.”-------------------------------------------------

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

------ “Devo confessar o seguinte, nós aqui temos que ser um pouco razoáveis e eu peço a

colaboração do PS para isso.  Porque já  por  lá  passei,  comungo da opinião  do Miguel,

vamos ser pragmáticos nesta matéria. Eu penso que o PSD corrobora com a proposta do

CDS no fundo para agilizar um pouco esta matéria. Mais, se o Presidente da Câmara não é

responsável para gerir sessenta bilhetes por espetáculo, como é que o há de ser para gerir

quarenta milhões de orçamento?” ------------------------------------------------------------------------------

------ Neste momento, senhor presidente da Assembleia colocou a votação o ponto  3.6 –

Análise  e  votação  da  proposta  da  Câmara  Municipal  da  9ª  Alteração  ao  Código

Regulamentar do Município de Águeda, com a alteração proposta pelo CDS e o mesmo

foi aprovado por maioria, com vinte e seis votos a favor e seis abstenções do PSD. ---------
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------ Paulo Sérgio Gomes Tomaz – PS: --------------------------------------------------------------------

------  “É interpelação à Mesa. Não, é o seguinte,  a proposta do partido Socialista não é

contrária à proposta do CDS. E eu vou tentar, de forma, em três frases, explicar. O CDS

propõe, até ao limite de dez por cento, o Senhor Presidente pode decidir o que faz com os

bilhetes. Foi isto que o CDS propôs e que foi agora votado favoravelmente. O que o PS

disse é, o Senhor Presidente tem a discricionariedade quanto a trinta bilhetes, sendo que

está indicado quais são as tipologias de pessoas a quem pode dar esses trinta bilhetes.

Concordamos,  não temos nada  a dizer.  Para  além disso,  consideramos que a  Câmara

Municipal  deve  poder  decidir,  sem  limite  do  número  de  bilhetes,  desde  que  haja  uma

intenção de captação de públicos, poder fazer um desconto ou uma gratuitidade, pode ser

em trinta, fora desses trinta bilhetes, percebam bem, pode ser em cem, pode ser a sala

toda. Foi isto. O resultado da votação que estão a fazer é, o Senhor Presidente deixa de ter

a discricionariedade de trinta, passa a ter em sessenta, mas a nossa Câmara Municipal não

pode promover o espetáculo inteiro gratuito, mas eu não quero isso, não foi isso que o PS

propôs. Portanto, a proposta do PS, não é contrária à do CDS, não se relaciona com a do

CDS, nós só estamos a dizer,  trinta bilhetes discricionariedade do Senhor Presidente, não

discutirmos,  claro  que ele  é  responsável  por  gerir  trinta  bilhetes,  até  seria  quarenta  ou

cinquenta. Não discutimos isso. Quanto às questões de gratuitidade para busca de públicos

com uma estratégia, nós só queremos que seja decidido em reunião de Câmara Municipal e

isso não são coisas, se houver uma estratégia, não são coisas que se decidam de uma

semana para daqui a dois dias. É isto a proposta do Partido Socialista,  que apelamos que a

Câmara Municipal aceite. Em vez de ser um a decidir, decide o Executivo.” -----------------------

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

------ “Ouvindo o deputado Paulo Tomaz, quero dizer o seguinte, o que nós aqui acabamos

de aprovar,  se seguirmos como está,  foi  o seguinte,  o Sr.  Presidente tem até sessenta

bilhetes, incluindo os tais trinta, sendo a lotação seiscentos, não é, seiscentos elementos,

para poder oferecer uma forma como ele entender,  a quem ele entender,  mas também,

votamos aqui que a Câmara, para oferecer um espetáculo, terá que trazer este processo à

Assembleia Municipal, porque com o regulamento, Não?  O executivo só é suficiente para

isto? Não, não, não, até dez por cento, o presidente tem autonomia, acima de dez por cento

tem  que  ser  Assembleia  Municipal,  tem  que  ser  Assembleia  Municipal  a  alterar  o

regulamento. Portanto, se nós não votarmos a proposta do Partido Socialista, temos que

perceber isto, o que está, para mim é assim, o que está aqui em causa é, já está votada

uma proposta do CDS, ponto final. Até dez porcento, a Câmara, o Presidente da Câmara

tem liberdade para oferecer os bilhetes a quem quiser, que são cerca de sessenta bilhetes,

ponto. Se não votarmos mais nenhuma proposta, perante o regulamento que nós temos e
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temos um regulamento claro sobre isto, a Câmara não tem a possibilidade de se quiser

oferecer  um  espetáculo,  oferecer  os  seiscentos  bilhetes,  portanto,  só  a  Assembleia

Municipal é que tem essa competência. O que é que implica dizer com isto? Alterando o

rolamento.   Se amanhã a Câmara quiser  oferecer  um espetáculo  tem que marcar  uma

Assembleia, assim, assim, assim. E eu pergunto, isto não é cortarmos demais as pernas ao

Executivo? Não sei. Para mim, para mim, a proposta que o Paulo Tomaz fez, nesta segunda

parte, tem sentido.” -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Elsa Margarida de Melo Corga – Vereadora: -------------------------------------------------------

------ “Queria esclarecer uma questão para nos ajudar a perceber aquilo que vai realmente

ao  encontro  da  intenção  da  proposta,  porque  como  compreendem  a  proposta  de

regulamento que trazíamos era uma proposta que tinha a sua lógica e ao fazermos algumas

alterações podemos estar a colocar em causa aquilo que é pretendido. A prática que tem

sido feita e aquela que se pretende dar continuidade é que o preço dos espetáculos seja

definido em reunião de Câmara,  como sempre foi.  Nós apresentamos trimestralmente a

programação em reunião de Câmara e quando o fazemos, apresentamos a proposta de

valor de bilhete para cobrar. Obviamente, esses valores vão desde zero a já tivemos  vinte e

cinco euros, que tem sido o máximo e, portanto, isto quer dizer que, sobre esses valores

que ficam definidos em reunião de Câmara e que são aprovados em reunião de Câmara

recaem estes descontos ou esta gratuitidade que está aqui. Isto quer dizer que, se existir um

espetáculo que fica definido que tem um custo, que não tem um custo, que é zero, portanto

o desconto é imediato, digamos assim. Se definirmos, por exemplo, um valor para bilhete de

dez euros, vamos aplicar estes pontos que aqui estão, os  cinquenta por cento ou os zero

por cento, neste caso, se for esta proposta, até ao máximo de sessenta, num espetáculo

que é cobrado e aquilo que penso que estava na proposta apresentada pelo PS era que em

todas as situações o executivo poderia decidir, mas isso partindo do princípio que nós não

aprovamos em Executivo o valor do bilhete, portanto, o espírito é este, o valor do bilhete é

aprovado em reunião de executivo e esse valor é aprovado. O meu esclarecimento é para

que todos tenhamos a garantia que estamos a fazer exatamente aquilo que pretendemos e

que não estamos tomar uma decisão que depois pode colocar em causa aquilo estava na

base  deste  regulamento.  Os  preços  para  cada  espetáculo  são definidos  em executivo.

Como referi, podem ir de zero até um determinado valor que já referimos. Os descontos que

nós estávamos a propor na proposta de regulamento eram naturalmente para aplicar aos

bilhetes que têm um valor, porque aqueles que ficam em executivo definidos que é zero e

isso  já  é  feito,  que  ficam referidos  que  é  zero,  obviamente  não  terão,  não poderá  ser

aplicada nenhuma desta cláusula. Este é o princípio que está na base da nossa proposta.” --

----- Brito António Rodrigues Salvador – Presidente da Assembleia: -----------------------------
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------ “Muito obrigado. Perante esta explicação, pergunto o PS ainda mantém a proposta? ----

------ Elsa Margarida de Melo Corga – Vereadora: -------------------------------------------------------

------- “Senhor Presidente, eu queria fazer aqui uma proposta, que penso que clarificava esta

questão e podia ajudar a resolver e a fazer com que ela ficasse clara.  Como não é referido

em lado nenhum essa questão dos preços serem definidos em reunião do Executivo, que

nós acrescentássemos, neste artigo, um ponto que referisse claramente que os preços por

espetáculo são aprovados pela Câmara Municipal  e,  portanto,  deixa clara a questão de

depois estes descontos que a proposta do CDS veio propor, incida sobre os valores que

ficam definidos em reunião de executivo e penso que dessa forma não existe qualquer

dúvida, fica definido que os preços são definidos pela Câmara Municipal e, depois, aplicam-

se os descontos que estão na proposta.” --------------------------------------------------------------------

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

------ “Senhor Presidente, penso que a proposta que a Dr.ª Elsa colocou neste momento é

clara.  Se estiverem de acordo, Eu gostava que a pusessem à votação.” --------------------------

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

------ “A ver se desta vez nós fazemos entender. Fiquei sem bateria não tenho acesso ao

texto do regulamento para que possa ser mais fácil visualizar redação, mas de harmonia

com aquilo  que a Senhora Vereadora disse e que nós concordamos que a fixação dos

preços  seja  feita  em reunião  de  Câmara,  acrescentaríamos  bem como a  atribuição  de

lugares gratuitos, para além daquilo que está definido no ponto anterior, se for o caso. E fica

sempre sujeito a reunião do executivo, porque aquilo que se pretende aqui é sempre que a

Câmara e peço que parem um bocadinho só para tentar perceber, sempre que a Câmara

Municipal decidir dispor da sala, da totalidade da sala, com um determinado objetivo, que o

possa fazer, desde que, para tal, seja sujeita a reunião de Câmara, porque às vezes pode

acontecer um espetáculo que não é questão de ter preço zero, é questão de não ter preço

ou até ter preço e não ser cobrado, pode ser espetáculo solidário e, por isso, eu acho que

ficaria  muito mais  simplificada esta solução e  concordamos com a proposta  do Senhor

Vereadora  em  que  os  preços  sejam  definidos  em  reunião  de  Câmara,  bem  como  a

disponibilização da sala,  para além do limite que ficou definido no número anterior.   Eu

penso que a redação até poderia ficar assim, eu já não tenho aqui o regulamento, mas

penso que a redação poderia ficar assim, no mesmo artigo, dizendo os preços serão sempre

fixados  em reunião  da  Câmara,  bem  como  a  utilização  da  sala  para  além  dos  limites

constantes do número oito do artigo já não me lembro qual é.” ----------------------------------------

------  Elsa Margarida de Melo Corga – Vereadora: ------------------------------------------------------

------ “Senhor Presidente, queria só que acrescentar um ponto àquilo que referi,  a lei setenta

e cinco de dois mil e treze refere, no seu artigo trinta e três, que é uma competência da
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Câmara Municipal  fixar  os  preços  de  prestações  de  serviços  ao  público  pelos  serviços

municipais, ou  municipalizados,  sem prejuízo, quando for caso disso, das competências

legais das entidades reguladoras, razão pela qual não constava este ponto que eu estava a

sugerir que fosse introduzido para clarificar, não estava precisamente porque decorre lei,

portanto, eu retiro a proposta que apresentei há pouco. Considero que temos uma redação

final e que dá resposta até à questão que o PS estava levantar.”  ------------------------------------

------ Neste momento, o Senhor Presidente da assembleia, colocou a votação a  proposta

do PS, tendo a mesma sido rejeitada com quatro abstenções, seis votos a favor e  dezoito

contra. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.7 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de Geminação entre o

Município do Sal – República de Cabo Verde e o Município de Águeda; ---------------------

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

------ “Senhor Presidente, os termos da proposta são absolutamente claros. Portanto, é uma

proposta de geminação com o município do Sal, nos exatos termos em que nos foi proposto

por esse mesmo município e foi aprovado em Executivo já e portanto, estamos aqui a propor

a aprovação de Assembleia.” ------------------------------------------------------------------------------------

------ Paulo Sérgio Gomes Tomaz – PS: --------------------------------------------------------------------

------ “Muitas vezes, este tipo de votações ligadas a geminações são levadas um bocadinho

de ânimo leve, se me permitem a expressão e farei também um outro ponto prévio muito

telegráfico, dizendo que de ora em diante sempre,  a não ser que não seja possível, nós no

Partido Socialista faremos estas apresentações de propostas por escrito e, portanto, julgo

que se gerou aqui na votação anterior alguma confusão porque nenhum dos dois grupos

apresentou uma proposta escrita, porque se vissem a proposta do nosso artigo escrita, iriam

compreender. Perdão por esta chaveta. Sobre a questão da geminação com o município do

Sal. Este tipo de acordos, como sabemos, nasceram não pós Segunda Guerra Mundial e

não têm uma lógica estanque, têm ligações culturais, têm em muitos casos ligação à nossa

diáspora, como é o caso que temos em Rio Grande do Sul, no Brasil e, em Portugal e na

Europa, muitas vezes falam-se de cidades geminadas ou gémeas, no Brasil e nos Estados

Unidos falamos muitas vezes de cidades irmãs.  Ora bem, apesar deste modelo não ser

rígido,  por  norma,  há  semelhanças,  por  norma,  há  ligações,  por  norma,  há  desígnios

comuns entre as comunidades que se liga. -----------------------------------------------------------------

------ Em termos fundamentais, estas geminações não devem ser apenas um processo de

boas intenções entre dois executivos. Estas geminações devem pertencer ao povo dessas

comunidades, devem pertencer às forças vivas dessas comunidades, devem pertencer aos

agentes  económicos,  aos  agentes  académicos,  às  escolas,  devem  pertencer  ao

associativismo e  aí  sim as  câmaras municipais,  limitando a  burocracia  e  estabelecendo
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determinadas pontes, favorecem a que todo esse movimento possa fazer-se, a que haja

uma partida de potencialidades de interesses comuns. As geminações vão já hoje em dia

muito além do mero folclore ou das meras visitas circunstâncias e simpáticas e protocolares.

As geminações devem ter uma perspetiva de desenvolvimento substancial dos dois povos.

A título de exemplo,  ainda há bem pouco tempo, o município do Funchal fez com uma

geminação  com  uma  nobre  região  autónoma  muito  pequena,  portanto,  um  pequeno

arquipélago,  da  Coreia  do  Sul  porque  esse  arquipélago  tem  uma  dimensão  muito

semelhante com o arquipélago da Madeira e procura a mesma experiência autonómica que

arquipélago  da  Madeira.  E  estes  exemplos  acontecem  muito,  desde  que  tenham  um

princípio,  meio  e  fim.  Como  dizia,  na  verdade,  a  geminação  deve  ser  um  chapéu  de

desburocratização,  em  que  a  partir  daí,  os  agentes  locais  aproveitem  disso,  as

potencialidades e as fragilidades  e também não devem ser  apenas,  já  acabaram essas

geminações que são as geminações de um só sentido,  que é aquela geminação como nós

encontraremos em algumas cidades, em que, pronto, vai-se lá, mete-se uma eletrificação

numa rua e pronto, está feita a geminação, até daqui a dez ou quinze anos depois calhar

fazermos qualquer coisa só a assinalar os vinte anos ou os vinte cinco ou os quarenta ou os

cinquenta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O município de Águeda tem imensas geminações que eu acredito que mais de metade

das pessoas nesta sala não sabem que existem. Dir-me-ão,  bom, é como o Melhoral,  não

faz bem nem mal,  bom, eu diria sempre que perderemos sempre a oportunidade de fazer

uma coisa  bem feita,  perderemos sempre oportunidade  fazer  uma geminação que  seja

verdadeiramente  uma  geminação.  E  daí  eu  queria,  no  fundo,  encaminhando-me  para

terminar, perguntar à Câmara Municipal se houve diálogo e foi feita uma avaliação conjunta,

nomeadamente  e  a  título  de  exemplo,  com a nossa Escola  Superior  de  Tecnologias  e

Gestão, até com o nosso corpo de Bombeiros,  até com a nossa Associação Empresarial de

Águeda, com a nossa Associação Comercial, se foram envolvidos os agentes ou se se trata

apenas de um convite a que nós dizemos que sim e depois veremos o que é que faremos

desta  geminação,  mais  uma.  Quanto  às  questões  de  ligação  cultural,  nós,  no  Partido

Socialista,  temos  enorme  fraternidade  com  o  povo  cabo-verdiano,  mas  não  queremos

geminar-nos   com  toda  a  lusofonia,   não  compreendemos  onde  é  que  o  Sal  tem

caraterísticas semelhantes a Águeda, da informação que temos e para além disso o próprio

parecer que antecede a votação em Câmara Municipal diz algo deste estilo, eu não consigo

agora parafrasear totalmente, mas diz algo do estilo, pressupõe-se que é divisão turística

fez uma avaliação, mas não consta dos documentos que nós recebemos qualquer avaliação

da divisão turística. É referido um objetivo turístico e de formação profissional, mas não se

percebe o caminho que se quer prosseguir. Portanto, nós não achamos que ideia seja má, o
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que achamos é que há outros instrumentos, há acordos de cooperação e há acordos de

cooperação  e/ou paz. Portanto,  o que é que faz,  por exemplo, o município de Lisboa?

Começam  por  fazer  acordos  de  amizade  ou  acordos  de  cooperação,  desenvolve  as

relações, que podem ser com vários municípios e ao final de algum tempo avalia se deve ou

não ser feita uma geminação. Francamente, eu não acredito que nesta sala, a generalidade

das pessoas  consiga  perceber  a  natureza desta  geminação e  qual  é  o  objetivo  com o

município do Sal e não outro município. É apenas porque este município nos convidou? E,

portanto, nós dizemos que sim?  Portanto, o Partido Socialista, com base nas informações

das quais não dispõe, vai abster-se, mas mais do que isso, deixa o repto, caso esta votação

seja aprovada, caso ela efetivamente avance, apesar de já não ser eventualmente no tempo

em que poderia ter ocorrido para isto correr ainda melhor, que sejam então evoluídos todos

estes parceiros e que não seja apenas mais uma geminação que depois nós perdemos o

rasto.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Pedro António Machado Vidal – PJ da União das Freguesias de Préstimo e Macieira:

-------  “Bom,  nós  no  CDS  achamos  que  quanto  mais  geminações  houverem  melhor.

Achamos também que se na cidade do Sal houver uma placa que diga Águeda, Águeda sai

a  ganhar.  Nós  só  somos contra  são  as  viagens  à  lagardère,   a  esses  tais  municípios

geminados.  Não  temos  nada  contra,  eu  inclusivamente  fui  ver  se  encontrava  alguma

semelhança entre o município do Sal e Águeda e vi algumas, por exemplo, o município do

Sal não tem água potável, eu, por exemplo, também não tenho na minha freguesia. Agora

falando a sério,  vamos votar a favor, quanto mais geminações houverem melhor para o

nosso município, nós podemos até não ir lá, mas de repente eles até ficam curiosos para

conhecer a cidade de Águeda e o que nós queremos cá é gente e também temos o sal do

leitão da Bairrada, portanto, alguma, alguma semelhança havemos de encontrar entre do

município do Sal e o nosso até porque o convite partiu um deles e, portanto, acho que

devemos aceitar essa geminação.” ----------------------------------------------------------------------------

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

------  “Senhor  Presidente,  sim. Vou inclusivamente pedir  aqui  ao Dr.  Edson porque esta

geminação nasceu naturalmente no âmbito de alguns contactos com ele e, portanto, ele

estará mais à vontade, mas naturalmente que o rigor do que falamos  e, sobretudo, que a

germinação a fazer-se que seja uma verdadeira geminação, isso naturalmente que estamos,

que estamos, é esse o desiderato.” ----------------------------------------------------------------------------

------ Edson Carlos Viegas Santos – Vice Presidente: --------------------------------------------------

------ “Senhor Presidente, tem toda razão. Eu acho que só posso garantir e procurar que não

seja  mais  uma  geminação,   portanto,  ir  de  encontro,  envolvendo  outras  instituições,

envolvendo a universidade, se calhar é esse o desígnio. A Dr.ª Carla Carvalhal esteve cá no
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âmbito das jornadas de turismo no ano passado, foi lançado o repto e ela levou-a para o seu

município e aprovaram isto e, portanto, é aqui a proposta que trazemos. Eu acho que não

pode é haver mais uma geminação e esse é o nosso compromisso.” -------------------------------

------ Não havendo mais intervenções neste ponto, foi o mesmo colocado a votação, tendo a

proposta da Câmara Municipal de Geminação entre o Município do Sal – República de

Cabo Verde e o Município de Águeda, sido aprovado por maioria, com 5 abstenções do

PS. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.8 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de Adenda ao Contrato

-  Programa  n.º  109/2017  referente  à  execução  de  Projeto  de  Obras  por  parte  do

Sporting Clube de Fermentelos; -----------------------------------------------------------------------------

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

------  “Senhor  Presidente,  quero  pedir  ao  Senhor  Vice-Presidente  para  fazer  a

apresentação.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Edson Carlos Viegas Santos – Vice Presidente: -----------------------------------------------

------ “O Sporting Clube de Fermentelos foi contemplado o ano passado com um apoio para

iniciar  umas  obras  nos  balneários.  Passado  algum tempo  de  ter  começado  essa  obra,

propuseram-nos que déssemos continuidade à segunda fase, aproveitando os empreiteiros

que lá  estavam isto  poderia  reduzir  em muito  os  custos.  Nós,  tendo  essa  estabilidade

financeira,  assumimos que sim, seria a altura para a podermos aprovar com este apoio

extraordinário e é aquilo que estamos aqui propor, que seja feita a obra e completada a obra

o mais rápido possível,  uma vez que isso pode trazer custos,  ou melhor, diminuição de

custos para a obra no seu global. Portanto, a proposta é muito simples. ---------------------------

------ A obra que se está a fazer, penso que está aí definida, está bem discriminada, tem a

ver com a parte social, com os balneários e eu vou-lhes dizer, isto surgiu num torneio do

Pateira Cup, o ano passado em que, sinceramente, com os balneários que tínhamos ou que

eram  oferecidos,  naquela  altura,  envergonhava  qualquer  freguesia,  qualquer  clube  e

qualquer  concelho.  Portanto,  tínhamos  que  avançar  com  aquela  obra,  era  importante

financiá-la e estamos cá para ajudar que o Clube vá em frente, portanto, tenha melhores

condições para receber quem nos visita.” --------------------------------------------------------------------

------ Carlos Miguel Nolasco de Lemos – PJ de Fermentelos: ---------------------------------------

------ “De referir que é uma associação, o Sporting Clube de Fermentelos tem cerca de, perto

de duzentos atletas, sete escalões, os balneários antigos e há bocado doutora Elsa falava

nos balneários, eles ainda lá estão, ainda são usados. Na realidade, eu há cerca de três

semanas tive o prazer de acompanhar equipa e entrei dentro daqueles balneários. E, na

realidade, aquilo já não se vê, já não se usa, está mesmo em péssimo estado. Queria aqui,

de  bom grado,  referir  o  apoio  da autarquia  ao  Sporting  Clube  de Fermentelos  e  ver  a
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aprovação  que  foi  feita  na  Câmara  de Executivo,  com os  votos  a  favor  do  PSD e  do

Movimento Independente Juntos, com os dois votos contra do PS, ver de bom grado este

apoio que vem para Fermentelos, que é para Fermentelos, para melhorar as condições, as

nossas associações de Fermentelos. Também dizer-vos que qualquer pessoa pode passar

lá  e  ver  que  as  obras,  na  realidade,  estão  a  ser  feitas,  estão  em  bom  andamento  e

convidava todas as pessoas a ver. Aproveito para esclarecer também o deputado Miguel

Oliveira, que na realidade o terreno é da Junta de Freguesia, mas que existe um protocolo

de cedência do espaço ao Sporting Clube de Fermentelos.” -------------------------------------------

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

------  “O PSD obviamente votou favoravelmente em reunião de Câmara e aqui  também

votará favoravelmente esta proposta. A única nota que viemos aqui fazer tem a ver com o

regulamento de apoio ao desporto. Basicamente, hoje estamos a abrir um ciclo de alteração

ao regulamento do desporto. Como vocês sabem, o regulamento só permite apoios até vinte

e  cinco  por  cento  em  termos  de  infraestruturas,  a  não  ser  casos  excecionais  que  o

regulamento tem, quer para a cultura, quer para o desporto, lá uma alínea em que cabe

tudo, basicamente dessa alínea diz, quando a Câmara quiser, o regulamento não vale coisa

nenhuma. E, portanto, a solução que está, nós estamos aqui a conceder um apoio superior

a sessenta por cento ou na ordem dos sessenta por cento em termos de investimento e é

um apoio que tem que ser feito a mais associações, porque é uma utopia pensarmos que

qualquer associação desportiva com vinte e cinco por cento do investimento que vai fazer

numa infraestrutura tem capacidade para a realizar. Hoje em dia não é possível, nem nas

desportivas, nem nas culturais e há várias coisas que se devem alterar neste regulamento,

na compra dos instrumentos, na manutenção, há para aí muita coisa está no regulamento

que as pessoas tem que andar a dar a volta, com faturas assim, com faturas assado, Sim,

com faturas assim, faturas assado, nomeadamente nos músicos, muitas vezes querem fazer

manutenção dos equipamentos e têm que simular compras deles para terem direito aos

apoios.  Está ali  o  Humberto,  sabe com certeza do que eu estarei  a  falar.  Portanto,  há

determinadas  questões  nos  regulamentos  que  nós  temos  que  começar  a  flexibilizar  e,

portanto, a nota que eu deixo aqui é parabéns ao Fermentelos pela obra que está fazer,

parabéns  à  Câmara  pelo  apoio  está  a  dar  ao  Fermentelos  e  que  a  Câmara  altere  o

regulamento  e  que o  divulgue  para  que outras  associações  tenham também a mesma

possibilidade  e  a  mesma  capacidade  de  poder  realizar  também  melhorar  as  suas

infraestruturas,  porque  é  assim  que  apoiamos  o  desporto  e  é  assim  que  podemos

evoluir.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ António Jorge Pereira de Oliveira – PS: ------------------------------------------------------------
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------  “Referindo-me a  este  ponto,  é entendimento do Partido Socialista  que a Junta de

Freguesia  de  Fermentelos,  enquanto  proprietária  do  Parque  Desportivo  Constantino

Marques Duarte deveria integrar e outorgar também este contrato de programa. No entanto,

e tendo em conta que se trata de uma adenda ao contrato inicial, a nossa sugestão poderá

já  vir  fora  de  tempo,  mesmo assim  achamos  que  teria  sido  mais  correto  e  adequado.

Considerando  que  o  valor  deste  apoio  é  superior  a  cinquenta  por  cento  do  valor  total

orçamentado, pergunto se está devidamente enquadrado com o código regulamentar do

município de Águeda para o associativismo desportivo. Segundo a informação que nos foi

enviada, o código atrás referido diz-nos que a autarquia pode apoiar iniciativas associativas

de  âmbito  desportivo  em  função  da  sua  especial  relevância,  sendo  o  valor  de

comparticipação definido  pelo  executivo  em função do orçamento  apresentado.  Acresce

perguntar para que serve os regulamentos se o executivo tem forma de o contornar quando

assim o entender?  Estamos a abrir caminho para muitas outras exceções, o que poderá até

ser positivo se a nossa Câmara Municipal tiver capacidade financeira para apoiar a todos de

igual  forma.  Da análise desta situação,  mesmo não tendo conhecimento do projeto das

obras,  nem tendo visitado o local,  pela descrição das mesmas que nos é enviada,  que

consta do contrato e pelos objetivos que se pretendem atingir,  não colocamos, de forma

nenhuma, em causa a utilidade das mesmas desde que postas ao serviço da população.

Agradecemos  que  o  Senhor  Presidente  nos  dê  os  esclarecimentos  necessários  para

podermos votar devidamente informados.” ------------------------------------------------------------------

------ Pedro António Machado Vidal – PJ da União das Freguesias de Préstimo e Macieira; 

------ “Bom, depois daquilo que aqui disse o Presidente da Junta de Fermentelos,  sabendo o

CDS que há da parte da Junta de Freguesia, que é proprietária do terreno, o apoio a esta

obra, sabendo também o CDS do apoio que há por parte da Assembleia de Freguesia de

Fermentelos, sabendo do trabalho realizado pelo Sporting Clube de Fermentelos, sobretudo

a nível do trabalho realizado nas camadas jovens, o CDS também irá, com certeza, votar

favoravelmente este apoio.” -------------------------------------------------------------------------------------

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

------  “Estas questões  dos formalismos são importantes  e  há efetivamente  um protocolo

entre o Fermentelos e a Junta e eu não sei se a Câmara tem ou não algum documento que

comprove que a Junta de Freguesia anuiu à execução destas obras. A cláusula quatro deste

protocolo  é  muito  clara,  toda e  qualquer  obra  que  o  segundo outorgante,  Fermentelos,

pretende  fazer  no  campo  desportivo  para  melhor  funcionamento  e  aproveitamento  do

espaço, tem que ter o consentimento do primeiro outorgante. Portanto, simplesmente para

que o processo, se não houver, se não houver, que fique clarinho, juntem lá um documento
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sobre isto, não custa absolutamente nada e não é preciso estar uma terceira parte, nem

nada disto. Se não houver, presumo que possa haver.” -------------------------------------------------

------ Pedro Miguel Alpoim Marques – Juntos: ------------------------------------------------------------

------ “Quero dar uma palavra de apreço aos diretores do Sporting Clube de Fermentelos,

porque também sou diretor  desportivo e sei  bem o que é as dificuldades de ser diretor

desportivo. Felizmente temos boas condições no nosso estádio e um dos grandes perigos

que as  equipas  de futebol  e as outras associações  têm é de vir  a  morrer  por  falta  de

diretores. Por isso, acho que devemos dar sempre as melhores condições para cada vez

haver mais e melhores diretores.” ------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Só para dizer que e indo atrás ao que o Eng. Hilário disse antes, naturalmente que

estas situações dos apoios extraordinários já aconteceram, não estão a acontecer hoje pela

primeira  vez,  eu  estou-me lembrar,  por  exemplo,  ainda  num passado  muito  recente,  o

relvado  do  Mourisquence,  o  relvado  do  Valonguense,  que  têm  também  apoios

extraordinários e que, portanto, inclusivamente a Câmara acaba por suportar uma fatia bem

mais importante do que o que está aqui a fazê-lo hoje. Aqui o que está claramente e foi aqui

bem  focado  pelo  Senhor  Vice-presidente,  começávamos  desde  logo,  exatamente  pela

qualidade dos balneários. Efetivamente, era absolutamente necessário empreender estas

obras, a direção, e muito bem, aproveitando o facto de estarem a decorrer obras e poderem

ir mais longe, eu já visitei as obras muito recentemente e, se isso serve de alguma coisa,

fiquei muito tranquilo porque efetivamente é uma belíssima obra que está ali a acontecer, eu

diria que o parque desportivo do nosso Concelho fica muito melhorado com esta obra. Eu

queria dizer a todos que estas situações naturalmente são extraordinárias, mas são geridas

com  todo  esse  carácter  extraordinário  de  justificarmos  devidamente  este  tipo  de

investimentos. Não vamos aqui agora entrarmos nas arbitrariedades de que tudo cabe no

saco do extraordinário, não, temos esse cuidado e, garantidamente, continuaremos a ter.” --

------ Não havendo mais intervenções neste ponto, foi o mesmo colocado a votação, tendo a

proposta  da  Câmara  Municipal  de  Adenda  ao  Contrato  -  Programa  n.º  109/2017

referente à execução de Projeto de Obras por parte do Sporting Clube de Fermentelos

tendo a mesa sida aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------------

------ 3.9 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de atribuição de apoio à

União de Freguesias de Belazaima do Chão,  Castanheira  do Vouga e  Agadão,  no

âmbito do Evento “Trail Bela Bela 2018”; ----------------------------------------------------------------

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

------ “Senhor Presidente, só para dizer que é, efetivamente, a aplicação do tal regulamento,

mas  porque  se  trata  de  um  apoio  a  uma  Junta  de  Freguesia,  tem  que  vir  sempre  a
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Assembleia e, portanto, está aqui porque, não fora isso, fosse uma  associação qualquer,

este  tipo  de  apoios  que  está  previsto  em  regulamento  já  teria,  bastava  a  decisão  do

Executivo e ponto final,  mas como é uma Junta de Freguesia temos esta redundância,

quanto a mim. Muito obrigado.” --------

------ Não havendo mais intervenções neste ponto, foi o mesmo colocado a votação, tendo a

proposta  da  Câmara  Municipal  de  atribuição  de  apoio  à  União  de  Freguesias  de

Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão, no âmbito do Evento “Trail Bela

Bela 2018” tendo a mesa sido aprovado por unanimidade. ------------------------------------------

------ 3.10 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de Reconhecimento

de Interesse Público a Solzaima – Equipamentos para Energias Renováveis, Lda.; ------

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

------ “A Empresa Solzaima, como sabem, tem a sua sede em Belazaima do Chão, uma

freguesia que diria mais interior do nosso concelho. Precisa de expandir a sua atividade.

Nós neste momento não temos disponível uma área como a que ele precisa no Parque

Empresarial do Casarão, esta zona que se está aqui a pretender ocupar com esta empresa

é muito próximo do Parque Empresarial do Casarão. A empresa cumpre os requisitos legais

para que se possa ser viabilizada a construção das suas instalações num espaço  florestal.

Porque,  efetivamente,  a  sua  atividade  tem  a  ver  com energias  renováveis  e,  portanto,

construção de equipamentos para energias renováveis. Portanto, cumpre a legalidade, é

naturalmente uma preocupação do município fixar todo o investimento cá e ainda por mais

esta  empresa  que  tem  sua  sede  numa  freguesia  de  Águeda  e  que  tem  um  peso

preponderante na economia, inclusivamente daquela freguesia.” -------------------------------------

------ Não havendo mais intervenções neste ponto, foi o mesmo colocado a votação, tendo a

proposta da Câmara Municipal  de Reconhecimento de Interesse Público a Solzaima –

Equipamentos  para  Energias  Renováveis,  Lda.,  tendo  a  mesma sido  aprovado por

unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.11 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de Contrato Programa

de  colaboração  no  âmbito  da  gestão  e  dinamização  do  Complexo  Desportivo  do

Estádio Municipal; ------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------  “Senhor  Presidente,  vou  pedir  ao  Senhor  Vice-presidente  para  falar  sobre  este

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

------ Edson Carlos Viegas Santos – Vice Presidente: --------------------------------------------------

------  “É uma atualização do protocolo que tínhamos, ou seja,  o protocolo que já estava

desatualizado, a dinâmica do clube é outra, há aqui uma possibilidade, de poder o clube ser

mais  dinâmico e  ser  mais  autónomo e,  portanto,  aqui  é  uma forma de  agilizar  e  ir  de
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encontro aos tempos que o Recreio está,  neste momento o Recreio tem uma dinâmica

diferente  e  nós  estamos  a  procurar  adaptar  o  protocolo  a  essa  mesma

dinâmica.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Pedro Miguel Alpoim Marques – Juntos: ------------------------------------------------------------

------  “Como  sabem,  eu  sou  Presidente  da  parte  interessada  e,  por  isso,  aquando  da

votação, vou-me ausentar.” --------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Este protocolo não é bem a mesma coisa que o protocolo que estava anteriormente.

Tem diferenças muito significativas e importantes, que penso que nós podemos resolver

aqui, mas que são importantes que nós entendamos isto, a primeira diferença significativa e

importante, penso eu, tem a ver com a vigência deste protocolo. Basicamente, havia um

protocolo celebrado, o último protocolo foi celebrado já por uma câmara, pela Câmara do Dr.

Gil  Nadais,  já com vocês, era um protocolo anual,  renovado todos os anos, pela época

desportiva. Por aquilo que eu entendo, o protocolo que aqui estamos a fazer é um protocolo

sem tempo, em que será válido enquanto nenhuma das partes incumprir o mesmo, é óbvio,

e só será renegociado quando ambas as partes estiverem de acordo, o que implica dizer

que este protocolo pode ser ad aeternum. Basicamente, neste protocolo o que o município

está a fazer é entregar o estádio ao Recreio Desportivo de Águeda. Isto é a vigência do

protocolo que existia no protocolo anterior, não existe neste. E eu penso que, se podemos

mexer na vigência, porque uma época desportiva parece-me realmente pouco tempo, não

devemos ultrapassar o nosso mandato, no tempo da vigência do protocolo, porque é um

protocolo  diferente  em que  o  Município  assume determinados  custos,  continua  assumir

alguns  custos  com o estádio,  não é  um protocolo  como tem a  Junta  de Freguesia  de

Fermentelos com o Fermentelos, onde todos os custos são do Fermentelos, da freguesia

não tem lá nenhuns. Primeira situação que me parece a mim, depois tem outra situação que

tem  a  ver  com  a  caducidade  do  protocolo,  aonde  basicamente  se  houver  alguns

incumprimentos,  no  protocolo  anterior  eles  estão bem claros  como é  que se  resolvem,

neste, não estão, mas passando à frente, à caducidade, falei da vigência e vou falar do

segundo ponto, muito importante. ------------------------------------------------------------------------------

------ Este protocolo não garante, não garante, julgo eu, e o Senhor Presidente, se eu estiver

enganado, corrija-me, por favor, mas eu também tenho que dizer o que é que lhe quero

dizer,  ando  aqui  à  procura,  não  garante  a  cedência  do  próprio  espaço  pelo  Recreio

Desportivo de Águeda a terceiras entidades.  Se hoje  o  Recreio  Desportivo de Águeda,

entrar lá no Recreio Desportivo de Águeda alguém que tome conta do Recreio, que faça

uma SAD, pode ceder o estádio a terceira pessoa e nós nada podemos dizer sobre isto.

Portanto, parece-me a mim, parece-me a mim, parece-me a mim e eu não sou jurista, eu
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não sou jurista que duas áreas têm que ser aqui  bem definidas,  uma, a vigência deste

protocolo, “o presente contrato programa poderá ser objeto de revisão por acordo prévio

entre as partes ou ponderoso interesse público”. O interesse público é muito difícil de se

resolver. Todos nos recordamos da casa do Manelinho ou podemo-nos recordar da piscina

municipal. O que é que o interesse público sobre isto? O interesse público é uma coisa que

demora muitos anos a resolver e, portanto, este protocolo, nada diz sobre a vigência, no

meu ponto de vista, e também nada diz que efetivamente o Recreio não possa aceder as

instalações por período indeterminado a outra qualquer terceira parte e, portanto, são duas

coisas  muito  simples,  que  eu  penso  que  devemos  integrar  neste  protocolo  em termos

imediatos.  Sobre  a  caducidade,  que  me  pareceu  que  estavam  aí  a  levantar  alguns

problemas, o protocolo anterior, eu estou a falar disto, porque, nem sequer foi uma Câmara

do PSD que fez o protocolo anterior, foi esta câmara que aqui está, dizia, por exemplo, o

seguinte, caso as áreas cuja utilização cedidas pelo Recreio não estejam a ser, cedidas pela

presente  ao Recreio,  não  estejam a  ser  utilizadas  por  este  para  os  seus  fins  naturais,

reverterão de imediato para a Câmara, caducando quanto a essas o presente protocolo. O

que é que isto quer dizer? O Recreio hoje tem um sintético, e esperemos que a Câmara faça

rapidamente um segundo sintético, como já veio aqui o Rui Anjos referir e muito bem. Hoje o

Recreio tem uma dinâmica, e esperemos que el nunca mais pare, mas daqui a dois ou três

anos ou daqui a quatro anos, a dinâmica do Recreio e estamos em Fermentelos, todos se

lembram que o Fermentelos aqui há uns anos atrás até quase parou, isto tem a ver com as

coletividades, umas vezes mais acima, outras vezes mais abaixo. Amanhã o Recreio pode,

a sua dinâmica, por qualquer motivo, não ser a mesma, e reduz a dinâmica. O que é que

dizia no anterior  protocolo? Se, por exemplo,  o Recreio deixar de utilizar  um sintético e

passar a utilizar o sintético para um conjunto de amigos lá jogar umas futeboladas e cobrar

ali uns dinheiros, a Câmara pode dizer assim, meus senhores, passem para cá o relvado,

que nós vamos fazer utilização dele de outra maneira. São as tais cláusulas da caducidade,

que deixaram de estar aqui presentes. Portanto, eu, na análise que eu fiz deste protocolo,

ponho  aqui  duas  notas  fundamentais,  prazo  de  vigência,  primeira  nota,  segunda  nota,

cedência a terceiros, essas para mim como fundamentais, a caducidade e depois aquelas

questões que se o Recreio não cumprisse era descontado na terceira prestação, essas dou

de barato, a Câmara é que faz essa gestão, mas estas duas penso eu que deveriam ser

alteradas porque insisto,  na minha opinião,  estamos aqui  a protocolar  com o Recreio a

cedência ad aeternum do estádio.”-----------------------------------------------------------------------------

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

------ “Senhor Presidente, o Grupo Municipal do Partido Socialista concorda e subscreve as

duas propostas, sugestões apresentadas aqui pelo PSD. Da análise que fizemos do contrato
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programa, nota-se claramente que tem algumas diferenças, não vimos nada de relevante.

Temos também a preocupação que o engenheiro Hilário Santos aqui manifestou e já que

estamos aqui a falar do Recreio, embora não seja o assunto da Ordem de Trabalhos, nós

queríamos deixar aqui um apontamento duma das últimas vitórias do Recreio Desportivo de

Águeda na secção de atletismo feminino, que se classificou para participar na Taça dos

Clubes  Campeões Europeus  e  o  Grupo do Partido  Socialista  deixa  aqui  desde já  uma

proposta para que o Executivo Municipal aprove o apoio a cem por cento das despesas com

esta participação do atletismo feminino do Recreio Desportivo de Águeda.” -----------------------

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

------ “Em relação à vigência, eu estive a falar com o João e reconheço que está cá no

contrato.  Portanto,  a  vigência  está  no  décimo segundo ponto,  eu  não tinha visto,  peço

desculpa à Assembleia por este erro meu, está cá no contrato. A cedência a terceiros não

está, mas está a vigência por um ano.” -----------------------------------------------------------------------

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

------ “Senhor Presidente, só para  manifestar a nossa intenção de votar favoravelmente esta

proposta em termos individuais,  portanto a minha. No entanto, claro que estas questões

levantadas pelo Senhor  Deputado Hilário  Santos nos deixaram preocupados.  Saber  que

está a vigência, como nós aliás pensávamos que estava ajuda-nos a decidir o nosso sentido

de voto, não lhes vou roubar mais tempo, portanto, em princípio, será favorável a nossa

apreciação.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 ----- “Senhor Presidente, responde o Senhor Vice-Presidente.” ---------------------------------------

------ Edson Carlos Viegas Santos – Vice Presidente: --------------------------------------------------

------ “Só queria realçar que esta cláusula de prazo de vigência para nós é muito importante.

O Recreio de Águeda não se pode, neste momento, com o novo contrato, com o contrato

que temos atual, não se pode candidatar, por exemplo, a fundos governamentais para apoio

e com esta cláusula vai permitir. Está aqui o senhor chefe de Gabinete do Secretário de

Estado da Juventude que sabe que quando a IPDJ abre candidaturas, isto é preciso ter um

prazo  alargado  para  que  os  clubes  possam de  alguma  forma candidatar  e  nós,  neste

momento, é isto que também temos vindo a fazer. Os clubes têm de perceber que têm que ir

a outras candidaturas, procurar outros apoios, portanto, com esta cláusula para nós é tão

importante como isso de termos aqui a possibilidade de não ser só Câmara a financiar e

poder  ter  outros  tipos  de  apoios  para  o  clube,  portanto,  dá  outra  autonomia  e  outra

dinâmica.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Não havendo mais intervenções neste ponto, foi o mesmo colocado a votação, tendo a

proposta da  Câmara Municipal  de Contrato Programa de colaboração no âmbito da
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gestão e dinamização do Complexo Desportivo do Estádio Municipal  sido  aprovada

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

------ 3.12  –  Acordos  de  Execução  entre  a  Câmara  Municipal  de  Águeda  e  as

Juntas/Uniões  de  Freguesias  para  a  concretização  da  delegação  legal  de

competências; -----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Estamos em condições de poder avançar com a aprovação desta proposta, lembrar

que esta proposta foi elaborada numa reunião havida com todos os Presidentes de Junta e

que os critérios foram definidos por unanimidade e, portanto, estamos cá, naturalmente que

muito em breve teremos mais propostas para mais acordos e contratos interadministrativos

com as Juntas.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Queria só chamar aqui a atenção para dois ou três pontos também importantes. Em

primeiro  lugar,  a  reunião  que  foi  feita  para  chegar  a  acordo  é  sempre  uma  reunião

complicada, há quatro anos foi mesmo muito complicada e nesta, salvo erro, eu penso que

não estou a mentir, até fui eu o primeiro Presidente de Junta a propor o acordo que até se

veio a manter e, honra seja feita, que o Presidente de Barrô,  pronto, foi o mais contente,

porque dizia que foi o mais prejudicado há quatro anos e com certeza foi.  Nós também

fomos bastante penalizados há quatro anos, porque o valor que recebemos era inferior ao

somatório das tranches na altura das freguesias, mas o que lá vai lá vai e penso que, até

pelo adiantado da hora, não é o mais importante. O mais importante é que em relação a

estes acordos de execução a Freguesia da Trofa, Segadães e Lamas irá receber cinquenta

e oito mil euros, mais ou menos. Desses cinquenta e oito mil euros vamos estipular quarenta

mil euros para limpeza de valetas, dez mil para pequenas intervenções no mobiliário urbano

e oito mil para o material. Em relação às valetas, portanto, quarenta mil euros dará para

fazer uma limpeza de ceifeira por ano na freguesia. Se fosse à enxada seriam precisos

cento e vinte mil euros. O que é que tem mudado, portanto, cada vez, eu falo pela nossa

freguesia, a dificuldade é maior e o que é que tem mudado? O que tem mudado foi aquilo

que foi falado aqui no princípio da Assembleia que é precisamente a questão da mão-de-

obra. Até há poucos anos, nós chegamos, ainda era só Freguesia da Trofa, tínhamos sete e

oito pessoas do fundo de desemprego. Hoje temos uma, temos uma e limitada fisicamente.

Claro  que isto  é bom sinal,  tenho que o admitir,  é  sinal  que as pessoas  têm trabalho.

Águeda sempre foi um concelho com pouco desemprego. Hoje cada vez menos até pela

dinâmica  do  próprio  Parque  do  Casarão  que  até  será  um problema,  imagino  que  nos

próximos anos, a própria mão-de- obra, mas que nos tirou, no fundo, resumindo, à nossa

junta  é  a diferença  de limpar  uma vez  por  ano e  limpar  três e,  portanto,  nós  estamos
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limitados a uma limpeza. Mas o dinheiro é o que é e com a mesma sinceridade também lhe

digo que contas por alto a Câmara Municipal disponibiliza quinhentos mil euros às Juntas

para  limpar  valetas  e  eu  sinceramente  acho  mesmo  que  é  muito  dinheiro  para  limpar

valetas. Não chega para nada, mas é muito dinheiro,  não é? É meio milhão de euros. --------

------ Tenho aqui duas sugestões, que eu acho que iriam permitir agilizar um pouco ou ajudar

as  Juntas neste  desafio.  Não havendo pessoal  do fundo de desemprego acho que era

essencial  e  era um investimento  que se calhar  não iria  ficar  tão  caro  assim à  Câmara

Municipal, penso que quarenta mil euros por ano chegariam que era disponibilização duma

varredora aspiradora para as Juntas de Freguesia. Somos onze Juntas de Freguesia, o mês

terá vinte e dois dias úteis, dois dias por mês para cada junta, porque isto permite, nós

confundimos  a  limpeza de valetas  com a  limpeza  urbana,  não é?  Porque,  dou-lhe  um

exemplo, na parte da Mourisca não há grandes ervas, há muito lixo, andar a aspirar aquilo,

agora vêm os peregrinos,  vamos andar  a soprar  e a apanhar lixo,  perdemos ali  tempo

infinito que com uma máquina, com uma máquina e um operador, penso que se resolvia e

ajudava bastante. Por outro lado também, eventualmente, o Senhor poderá considerar no

futuro algum apoio específico para aquisição deste equipamento e doutros que nos auxiliem.

Em relação aos pequenos arranjos, eu queria só aqui chamar a atenção para um assunto. É

verdade que a Câmara Municipal disponibiliza material, no nosso caso são cerca de oito mil

euros,  material  para  esses  pequenos  arranjos.  Desse  material,  tradicionalmente,  é

disponibilizado material para as pessoas fazerem passeios, a responsabilidade de fazer os

passeios é da Câmara Municipal, penso que é prática da nossa Junta e de quase todas,

damos o material e as pessoas vão fazendo os passeios. Acontece que o material também

tem um limite e, portanto, agradecia que da parte da Câmara Municipal também tivesse esta

sensibilidade e porque muitas das vezes há a tentação de dizer às pessoas, nós damos

material às Juntas para isso. Dão material às Juntas entre aspas quase, agora sem limite é

que não é mesmo.” -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Pedro António Machado Vidal – PJ da União das Freguesias de Préstimo e Macieira; 

------ “Bom, relativamente a este ponto, aqui são só três notas, porque nem todas as áreas

são transferidas para as Juntas de Freguesia, praticamente todas as Juntas de Freguesia

têm rotundas e praticamente todas as rotundas mantêm-se na esfera da Câmara Municipal.

Ainda hoje passei por Águeda, vi as rotundas que existem, sobretudo, no centro de Águeda

e que estão de facto muito bonitas e o que eu iria pedir ao Senhor Presidente da Câmara,

porque as rotundas mantêm-se na esfera da Câmara Municipal, era que procurasse que os

funcionários da autarquia deixassem as rotundas dentro das nossas freguesias e fora da

cidade com a mesma beleza daquelas rotundas que estão na sede do concelho. ---------------
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------  Queria  também  que  tivesse  um  pouco  de  atenção  relativamente  ao  bolo  que  é

transferido nesses acordos de execução ano que vem, aquilo que o meu colega Paulo falou

é verdade, nós no passado tínhamos acesso aos POCs. Portanto,  eu que tenho quatro

cantoneiros na Junta de Freguesia, conseguia ter oito, neste momento tenho quatro e vejo-

me à rasca para ter os quatro porque as empresas andam sempre atrás deles e nós não

temos, neste momento, não conseguimos ir buscar POCs e, portanto, temos que contratar o

trabalho fora, as limpezas têm que ser feitas fora. Sou Presidente de Junta há oito anos e na

semana passada tive de contratar uma empresa para me fazer a limpeza das valentes e

para que todos tenham essa noção, por exemplo, na minha freguesia que é aquela que tem,

é a terceira freguesia do concelho a ter  mais estradas,  tem cento e oito quilómetros de

estradas,  fica-me a  trinta e  nove cêntimos o metro,  limpo dos  dois  lados.  Portanto,  eu

conseguiria  limpar  apenas  noventa  e  sete  quilómetros  num  ano,  tenho  cento  e  oito

quilómetros. Mas isso estamos a falar só de limpeza, o resto já não conseguiria fazer e daí

nós, Presidentes de Junta, andarmos sempre aqui a pedir mais e mais e mais dinheiro e,

efetivamente, a cada ano que passa fica-nos mais caro tomarmos conta e conseguirmos

deixar as nossas terras limpas. Neste momento, não é fácil e daí pedir que no próximo ano

tivesse também essa atenção e que nos aumentasse o bolo e que, como terceiro e último

ponto, há aqui freguesias que pronto, são cinco freguesias que também estão a receber algo

mais para além do bolo e eu pedia que no ano que vem também tivessem em atenção

porque nós lá na nossa freguesia, no Préstimo e Macieira de Alcoba, levamos água a muitas

das aldeias e esta é uma competência da Câmara e nós, ao longo dos anos, não temos

recebido nada e também gostávamos de receber mais alguma coisa porque efetivamente

estamos a fazer um trabalho que não nos compete.” -----------------------------------------------------

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

------  “Já tivemos oportunidade de falar  antes da Assembleia  e eu a única questão que

queria ver esclarecida,  porque não sou jurista,  é se efetivamente,  do ponto de vista do

cumprimento estipulado na setenta e cinco, barra, dois mil e treze e temos aqui na nossa

jurista que nos pode ajudar,  a lei está cumprida.  Se estiver, melhor.” ------------------------------

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

-----  “Ora bem, eu vou transmitir  também, a posição da jurista é que efetivamente está

transmitido, certo? Está confirmado, não há nenhuma ilegalidade e eu vou tentar explicar

também o porque é que se entendeu esta situação de não haver nenhuma ilegalidade. A

proposta, se vocês tiverem na vossa posse, propõe-se que o executivo delibere, ante de

mais, revogar nos termos do artigo cento e nove, enviar a presente proposta à Assembleia

Municipal, propondo-lhe a resolução dos acordos de execução celebrados no ano de dois

mil e catorze. Ora bem, nos termos do artigo vinte e cinco, número um, alínea L da Lei
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setenta e cinco de dois mil e treze, de doze do nove, está prevista aqui neste artigo a figura

da resolução. A figura da denúncia, essa sim que obedece a um prazo de cento e oitenta

dias está previsto no artigo cento e vinte e nove, número três e centro e trinta e quatro,

número quatro da Lei setenta e cinco de dois mil e treze. O que quer dizer que estes artigos

cento e vinte e nove e centro e trinta e quatro,  não se referindo à resolução, Não tem

aplicação o prazo de seis meses à resolução, mas sim só e apenas à denúncia. A proposta

aqui  fala  na  questão  da  resolução  dos  acordos,  por  isso,  não  vemos  aqui  nenhuma

ilegalidade, nem ultrapassagem de qualquer prazo para podermos apresentar esta proposta

a votação. Este é o entendimento da jurista da Câmara, que foi também, e é partilhado

também por mim, enquanto também minimamente perceber um bocadinho desta matéria.” –

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

------- “Senhor Presidente, muito rapidamente, só para dar ao Senhor Presidente da Junta da

Trofa, que aquilo que ele disse é uma questão de perspectiva. Ele disse aqui algumas vezes

que os últimos acordos de execução e agora também a União de Freguesias da Trofa,

Segadães e Lamas que sairia prejudicada, eu diria que sai beneficiada por uma razão muito

simples. Sai beneficiada por uma razão muito simples, de acordo com os critérios que os

Senhores Presidentes de Junta escolheram por  unanimidade, o senhor deveria receber

menos, é isso que eu disse, não, oiça isto é imbatível, é claro. E, portanto, é exatamente é

uma questão, de acordo com os critérios que vocês definiram, vocês, Presidentes de Junta,

que definiram e aprovaram por unanimidade, o peso da União de Freguesias levaria a que

recebesse menos, há aqui nesta proposta contém uma proposta, passo o pleonasmo de que

não recebam menos do que aquilo que recebiam naturalmente com o somatório isolado. Eu

diria que o peso efetivo dos critérios, a distribuição não era completamente esta e, portanto,

o sai em benefício das cinco juntas que são Fermentelos, Águeda e Borralha, Barrô, Aguada

de Baixo, Travassô e Óis da Ribeira, Trofa, Segadães e Lamas, que são na minha ótica as

freguesias beneficiadas.” -----------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Senhor Presidente, portanto quando foi a reunião, o primeiro presidente a propor o

acordo fui  eu  e  disse  que,  desde que recebesse o mesmo valor  do  mandato  passado,

apesar da freguesia ter sido prejudicada, que aceitava. Receber o mesmo valor, pressupõe

a manutenção dos critérios. Houve uma primeira proposta que foi à reunião de câmara, que

eu analisei, tive o cuidado de ligar para Senhor Presidente a manifestar minha indignação.

Porque quando se mantém os mesmos critérios, não se recebem valores diferentes. Pronto,

e o Senhor Presidente teve o cuidado e depois eu tive também o cuidado de lhe agradecer,

de  retificar  aquilo  que era uma injustiça evidente.  Agora como também disse na minha

Ata da 2ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 27/abril/2018



88

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

intervenção há pouco, a questão do dinheiro é uma questão muito importante mas não é

uma questão de três,  quatro,  cinco mil  euros que resolve o nosso problema, porque se

resolvesse,  se calhar,  eu também fui sincero a esse ponto.  Agora se há quatro anos o

somatório  das  verbas  que  as  freguesias  recebiam separadamente  era  superior  ao  que

recebe a união, portanto, acho que é uma questão aritmética. Não obstante, fui o primeiro a

propor  o  acordo,  recebendo  o  mesmo  valor,  o  mesmo  valor,  não  disse  mantendo  os

mesmos  critérios,  disse  receber  o  mesmo  valor  e  depois  então  mantendo  os  mesmos

critérios, eu tenho que receber mesmo.” ---------------------------------------------------------------------

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

------ “Senhor Presidente, é uma questão de perspectiva, volto a dizer, sem dúvida nenhuma,

é uma questão matemática, claramente. Nós estamos a fazer, de acordo com a aplicação

dos critérios estas cinco Juntas e Uniões de Freguesia receberiam menos, estamos a fazer

um reforço  suplementar  só para  estas Juntas  para  que elas  não desçam efetivamente.

Portanto, não estamos aqui falar de outras questões, diria eu, de acordo com critérios, as

outras Juntas recebem menos proporcionalmente, claro, isto é matemática, eh pá, mas oiça,

eu não quero ser teimoso, mas é matemática, é matemática. Pronto, mas é matemática, nós

estamos a somar  uma parcela  suplementar  àquilo  que lhe caberia,  pronto,  tão  simples

quanto isto, não era injustiça nenhuma, eram os critérios, os critérios que vocês aprovaram

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

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

------ “Que isto não leva a lado nenhum a conversa. Se o valor a ser distribuído pelas Juntas

é o mesmo, se os critérios se mantêm, eu recebo um valor diferente? Desculpem, portanto,

se o valor mesmo, se o critério mesmo, eu tenho que receber o mesmo.” --------------------------

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

------ “Os critérios definidos pelos Senhores Presidentes de Junta por unanimidade, repito,

atribuiu um valor global que a Câmara se propõe transferir para as Juntas de Freguesia e,

portanto,  a  aplicação desses  critérios traduz-se  numa percentagem para cada Junta  ou

União Freguesias e isso traduz num valor, de modo a que estas cinco Juntas e Uniões de

Freguesia não recebam menos com a aplicação dos critérios, com a aplicação de critérios,

do que recebiam anteriormente, artificialmente, nós vamos buscar uma verba suplementar

que só é distribuída por estas cinco.  Para repor essa diferença e vocês não receberem

menos do que o que recebiam no passado. Porquê? Porque o peso objetivo que têm nos

critérios  que  definiram  dava-vos  direito  a  menos,  resumindo,  se  há  alguém  que  está

beneficiado e não prejudicado são Vossas Excelências, de acordo com os critérios por vós

definidos.  Senhor  Presidente da Junta de Trofa Segadães e Lamas, há quatro anos a

parcela extraordinária, e o reforço ainda era superior, portanto neste momento, era superior.
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Nós há quatro anos fomos buscar quarenta mil euros de verba suplementar, desta vez já só

acomodamos dezoito mil e qualquer coisa.” -----------------------------------------------------------------

------ Não havendo mais intervenções neste ponto, foi o mesmo colocado a votação, tendo a

proposta da Câmara Municipal de Acordos de Execução entre a Câmara Municipal de

Águeda e das Juntas e Uniões de Freguesia, para a Concretização da Delegação Legal

de Competências sido aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------

------ 3.13 – Protocolo Plurianual de Cooperação entre a Câmara Municipal de Águeda e

a d’Orfeu – Associação Cultural – Quadriénio 2018-2021. ------------------------------------------

------  Não havendo intervenções neste ponto,  foi  o  mesmo colocado a votação, tendo a

proposta da Câmara Municipal de Protocolo Plurianual de Cooperação entre a Câmara

Municipal  de Águeda e  a D´Orfeu,  Associação Cultural,  Quadriénio 2018/2021  sido

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

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

------ Rosa: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Pelo adiantado da hora vou tentar ser mesmo muito breve e só para não esquecer de

nada,  queria  só  dizer  aqui  que  achei  esta  Assembleia  um  pouco  confusa,  na  minha

perspetiva de cidadã, mas, no entanto, acho importante a participação de todos e também

não estou aqui para analisar a transparência da Câmara Municipal até porque para isso

acho que uns rankings, eu não tenho nada a ver com isso, acredito que todos se estejam a

esforçar para fazer um bom trabalho. -------------------------------------------------------------------------

------ Saudar a Câmara Municipal porque ouvi aqui que vão avançar aqui uma série de obras

em Fermentelos e, no fundo, é isso que nós queremos. Portanto, são muito bem-vindas e

assim sendo ainda bem que realmente se perspetiva que as coisas aconteçam e que aquilo

que tanto precisamos em Fermentelos realmente se venha a concretizar. De facto, ainda só

passaram seis meses, seis meses é pouco tempo, ainda por cima com chuva, mas não

esqueçamos que isso significa que já só restam três anos e meio para cumprir tudo aquilo

que foi prometido durante a campanha. Portanto, espero que o tempo seja suficiente e que

não chova muito para que as coisas avancem, mas entretanto também é importante não

esquecer algumas necessidades básicas dos cidadãos, nomeadamente, as estradas, que

em Fermentelos,  e creio que não é só em Fermentelos,  estão realmente em condições

lamentáveis, eu não digo todas, porque quando vêm de Águeda entram ali pela Rua do

Lugar que até foi alcatroada há pouco tempo e, portanto, corre tudo bem, mas Fermentelos

tem muita estrada a necessitar de uma intervenção urgente. E queria falar aqui de outra

questão, a questão do lixo e da recolha de monos. Na Travessa da Cristova, onde eu resido,

que por acaso acho que é a única rua de Fermentelos que não tem saneamento, fica aqui a

nota, há o péssimo hábito, eu começo a achar que um hábito, de colocarem colchões junto
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dos  caixotes  do  lixo.  Aqui  há  uns  meses  atrás,  isso  aconteceu  e  eu,  como  cidadã

empenhada,  fiz  questão de ligar  para  número verde que a câmara disponibiliza  para  a

recolha de monos. Ora, eu liguei quatro vezes, os colchões estiveram lá mais de um mês,

eu  vim  à  Junta  de  Freguesia  e  só  quando  partilhei  uma fotografia  no  Facebook  e  um

funcionário da Câmara viu e me disse, envie um e-mail para esta pessoa, é que questão foi

resolvida,  não me parece correto.  Realmente ficou resolvida a questão,  só que volvidos

alguns meses, voltam a colocar colchões junto àquele caixote do lixo. Não sei se por ser

uma rua sem saída as pessoas acham que é um bom local para colocar colchões, mas o

que acontece é que voltei a ligar para a linha verde de recolha de monos, neste caso no dia

dez abril, hoje é dia vinte e oito já e os colchões continuam lá. Só liguei uma vez, desta vez,

mas eu queria saber se realmente o número verde funciona ou se é preciso ligar imensas

vezes e depois mandar um e-mail não sei para quem. Senhor  Presidente, responde-me só

se realmente o número da recolha de monos funciona e se podemos incentivar os cidadãos

a ligar e se realmente as questões são resolvidas assim ou se é necessário outro tipo de

procedimentos? E já agora queria só referir também que no Carvalhal, após a intervenção

que decorre do Orçamento Participativo tem lá alguns ecopontos que na altura quando foi

proposta a obra falou-se que depois deveria ter ecopontos a condizer com a renovação do

largo.  Tem lá  alguns  ecopontos  que estão também num estado lastimável,  portanto  se

pudesse ser também substituídos por ecopontos novos ou pelo menos com aspeto disso

também seria proveitoso. De resto é desejar-vos um  bom mandato e ainda bem que as

coisas  vão  avançar  ou  assim  espero  porque  agora  que  estão  todos  juntos  já  não  há

desculpas.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ José Ramos: -------------------------------------------------------------------------------------------------

------- “Vivo na Travessa do Lugar, em Fermentelos e o que eu trago hoje aqui é uma coisa

simples. A travessa não tinha alcatrão, ou tinha pouco alcatrão, fiz os e-mails e comuniquei

a  quem devido,  a  rua  foi  alcatroada  com  uma pequena  deficiência,  com o  declive  ao

contrário. Neste momento, temos o lado das casas com muita água e temos um problema,

como todos disseram, que o ano vai chuvoso, são dois invernos assim, a pergunta é existe,

alguma  situação  embora  isto  já  tenha  sido  participado  à  Câmara  por  e-mails  e  Junta,

inclusive falado com o Presidente da Junta que se dispôs a tentar resolver situação, mas

devido à demora da resolução, pergunto, há perspetivas, datas?” ------------------------------------

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

------ “Senhor Presidente, esta última situação, não estou exatamente a ver o que é, mas eu

não tenho presente aqui e, portanto, peço desculpa, mas naturalmente, se me der depois os

elementos necessários eu naturalmente que procurarei ver o que se passa. ----------------------
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------ Relativamente à questão do lixo e do número verde, vamos ver o que é que se passou

nessa situação, porque efetivamente nós temos lá um muito significativo de pedidos que as

pessoas fazem da recolha de monos e onde se enquadram eletrodomésticos, colchões e

tantas outras coisas e a ideia que eu tenho é que funciona, funciona até de uma forma

interessante  e  que  depois  o  resto  é  um  comentário  que  todos  nós  temos  que  fazer

relativamente à falta de civismo de muitas pessoas,  que liga-me para a Câmara, para o

número verde e, se não funcionou dessas vezes, alguma coisa aconteceu e teremos que

ver. Provavelmente, espero que não tenha sido só azar, os serviços, inclusivamente, depois

combinam uma hora com a pessoa, que lhe seja mais adequada, para virem fazer a recolha,

portanto eu acho que é um serviço de primeira. Temos que analisar e ver, não tenho essa

ideia  e  aquilo  que tenho,  inclusivamente  dos  próprios números  de recolhas  que vamos

fazendo é que o serviço funciona e funciona muito à escala do Concelho. Relativamente a

ecopontos,  eu  sei  que  há  relativamente  pouco  tempo  e  extraordinariamente,  porque  a

ERSUC colocou uma série de ecopontos novos, nós, um pouco por todo concelho andamos

a colocar ecopontos em mais pontos do concelho, se calhar num sítio novo, com uma obra

nova poderíamos ter, não sei, mas efetivamente é essa a questão que se coloca, porque os

ecopontos, volto a dizer, são competência e são-nos fornecidos pela ERSUC.” ------------------

------ E nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, deu por

encerrados os trabalhos desta sessão, pelas três horas e quatro minutos, do dia quinze de

abril 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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