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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA

DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

------ Aos vinte e três dias do mês de novembro, de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma

horas,  no Salão  Nobre  dos  Paços  do  Concelho,  teve  lugar  a  5ª  Sessão  Ordinária  da

Assembleia Municipal de Águeda, presidida pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal

Brito António Rodrigues Salvador, e secretariada por  Cristina Cruz e  Daniela Carina

Mendes, com a seguinte ordem de trabalhos: --------------------------------------------------------------

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

------ 1.1 – Ata da 4ª Sessão Ordinária, de 8 de setembro de 2017; -------------------------------

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

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

------ 3.1 – Apreciação da informação escrita do Exmo. Senhor Presidente da Câmara

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

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

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

------ 3.2 – Eleição do Presidente de Junta de Freguesia para representar a Assembleia

Municipal no XXIII Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses; ----

------ 3.3  –  Eleição  do  representante  da  Assembleia  Municipal  no  Conselho  da

Comunidade dos Agrupamentos de Centros de Saúde – ACeS Baixo Vouga; --------------

------ 3.4  –  Eleição  dos  representantes  da  Assembleia  Municipal  na  Comunidade

Intermunicipal da Região de Aveiro; -----------------------------------------------------------------------

------ 3.5 – Eleição do Presidente de Junta de Freguesia para representar a Assembleia

Municipal na Comissão Municipal de Proteção Civil; ------------------------------------------------

------ 3.6  –  Eleição  dos  Representantes  das  Juntas  de  Freguesias  na  Comissão

Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios; --------------------------------------------------

------ 3.7  –  Eleição  dos  Representantes  das  Juntas  de  Freguesias  na  Comissão

Municipal de Educação; ----------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.8  –  Análise  e  Votação  da  proposta  para  a  constituição  de  Comissões

Permanentes da Assembleia Municipal de Águeda para o mandato de 2017-2021; -------

------ 3.9 –  Análise  e  votação da proposta da Câmara Municipal  de Fiscalidade do

Município de Águeda para o ano de 2018; ---------------------------------------------------------------
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------ 3.10  –  Análise  e  votação da proposta  da  Câmara  Municipal  para  Adesão do

Município  de  Águeda  à  Associação  dos  Amigos  das  Forças  Armadas  enquanto

Membro Conselheiro; --------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.11 – Análise  e votação da proposta da Câmara Municipal  para Autorização

prévia de Compromissos Plurianuais, de acordo com o artigo 6º da Lei 8/2012, de 21

de fevereiro, Assunção para: ---------------------------------------------------------------------------------

------ 3.11.1  –  Procedimento  de  Concurso  Público  com  Publicação  Internacional  –

Concessão  da  cantina  municipal  para  fornecimento  de  refeições  aos

estabelecimentos de educação do concelho e do bar anexo; -------------------------------------

------ 3.11.2 – Ajuste Direto Concessão Cantina Municipal e Bar anexo; -----------------------

------ 3.11.3 – Aquisição de Serviços de Solicitadoria; ------------------------------------------------

------ 3.11.4  –  Aquisição  de  serviços  de  manutenção  do  software  informático  das

aplicações GIB, utilizadas no município de Águeda; -------------------------------------------------

------ 3.11.5 – Concurso Publico de Aquisição de Serviços de Manutenção Sistemas de

Aquecimento,  Ventilação  e  Ar  Condicionado  instalados  em Edifícios  Municipais  e

Edifícios Escolares; ----------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.11.6  –  Concurso  Publico  de  Fornecimento  de  Materiais  Construção  para

Armazém; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.11.7 – Ajuste Direto para Aquisição de Serviços de Manutenção Plataforma

Elevatória instalada no Edifício Paços do Concelho; ------------------------------------------------ 

------ 3.11.8 – Ajuste Direto para Aquisição de Serviços de Manutenção do Elevador de

Ligação da cota alta / cota baixa da cidade; -------------------------------------------------------------

------ 3.11.9 – Sistema de Iluminação a Leds e de Gestão instalado no Edifício Paços do

Concelho; -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.11.10  –  Atribuição  de  apoio  para  execução  de  projeto  de  construção

apresentado pela Sociedade Recreativa e Musical de 12 de Abril; ------------------------------

------ 3.11.11 – Aquisição de serviços de Revisão Legal de Contas para os anos de

2018 a 2020; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.11.12 – Aquisição de serviços de contratação de meios, serviços e aplicações

informáticas  com  a  disponibilização  de  um  Plataforma  eletrónica  de  contratação

eletrónica relativa aos procedimentos de formação de contratos públicos, de acordo

com o disposto no Código dos Contratos Públicos; -------------------------------------------------

------ 3.11.13  –  Atribuição  de  apoio  para  execução  de  projeto  de  beneficiação

apresentado pela Fábrica Igreja Paroquial Freguesia da Trofa. ----------------------------------
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------ Participaram nesta sessão os seguintes Membros da Assembleia Municipal: -------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

------ Jorge Miguel Santos Melo – PS; -------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

------ Ana Paula Moreira – em representação do PUF de Barrô e Aguada de Baixo; -------------

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

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

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

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

------ Pedro António Machado Vidal – PJ da União das Freguesias 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; ------------------
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------ Rui Carlos Santos Mota – em representação do 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 Luísa Leite de Carvalho – PSD – Vereadora; ------------------------------------------------

------ Antes de passar à comunicação das ausências, o Senhor Presidente da Assembleia

chamou a Carla Eliana da Costa Tavares para que se desse a sua tomada de posse, uma

vez que a mesma não esteve presente na sessão prevista para o efeito. --------------------------

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

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

------ Marlene Domingues Gaio que seria substituída por Carlos Guilherme da Silva Nolasco;

Carlos Filipe Correia de Almeida que seria substituído por Maria de Fátima Sampaio e Silva;

Wilson Gaio,  Presidente de Junta de Freguesia de Barrô e Aguada de Baixo,  que seria

substituído  por  Ana  Paula  Moreira;  Luís  Filipe  Tondela  Falcão,  Presidente  de Junta  do

Valongo do Vouga, que seria substituído pelo secretário executivo, Rui Carlos dos Santos

Mota; Paulo Sérgio Gomes Tomás, que seria substituído por Jorge Miguel dos Santos Melo,

face à impossibilidade de comparência da Deputada Elisa Maria Pires de Almeida, indicada

inicialmente para a sua substituição. --------------------------------------------------------------------------

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

------ Ofício do Instituto Duarte Lemos:  -------------------------------------------------------------------

------ “Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Caríssimo Dr. Brito Salvador, Vem

a Direção Pedagógica do Instituto Duarte Lemos felicitar  Vossa Excelência pela  eleição

como Presidente da Assembleia Municipal de Águeda, fazendo votos para que este seja um

mandato pleno de sucesso a todos os níveis. Solicitamos a V. Exa. a transmissão destes

votos a toda a Assembleia Municipal, reiterando a disponibilidade do Instituto Duarte Lemos

para  colaborar  com  V.  Exas.  no  que  entenderem  conveniente.  Sem  outro  assunto  de

momento, subscrevemo-nos com elevada estima e consideração. Assinado, António Pinto,

João Coelho, pela Direção Pedagógica.” ---------------------------------------------------------------------

------ Ofício da Câmara Municipal, com o assunto “Informação ao abrigo do artigo 6.º da Lei

n.º 64/93, de 26 de agosto”: -------------------------------------------------------------------------------------
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------ “Jorge Henrique Fernandes de Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Águeda,

vem muito respeitosamente junto de V. Exa., ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 6.º da

Lei n.º 64/93, de 26 de agosto, e no n.º 1 do artigo 3.º da Lei n.º 29/87, de 30 de junho,

solicitar que se digne a comunicar ao órgão a que preside o seguinte: Além das funções

inerentes ao cargo de Presidente da Câmara Municipal, o ora signatário desempenha ainda

funções, sem perceção de qualquer remuneração, de Administrador da empresa “Calfer -

Comércio Aveirense de Ligas de Ferro, S.A.”, empresa especializada na comercialização de

produtos siderúrgicos, sita na Estrada Nacional 16, Apartado 73, 3800 Cacia, Aveiro. Mais

se informa que a presente comunicação foi igualmente dirigida ao Tribunal Constitucional,

nos termos da legislação referida. Com os melhores cumprimentos, assinado pelo Senhor

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

------  Carta  do  cidadão  Amílcar  Marques solicitando  que  se  tornasse  pública  a  sua

comunicação e que a mesma fosse lavrada em ata. A leitura da comunicação transcreve-se

a seguir: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------  “Excelentíssimos  Senhores  Presidentes  da  Assembleia  e  Câmara  Municipal  de

Águeda,  Amílcar  Marques  residente  em Alagoa  -  Águeda  Norte,  único  sobrevivente  da

criação dos bairros da Alagoa na década de 60,  de quando o Presidente era o Doutor

Horácio Marçal. Consideravam tudo zona só para indústria. Foram cinco anos de luta para

criação dos bairros a norte de Águeda, onde está inserido o maior sufoco habitacional e

comercial, e para isso tive que ceder terreno para o alcatroamento e alargamento da estrada

única  de  Águeda  a  Valongo,  para  passar  o  Senhor  Almirante  Tomás,  Presidente  da

República  da  época  e  ceder  os  terrenos  para  depósito  Municipal,  terraplanando  e

emanelhando. Estas e outras lutas pagou-se com a detenção política da época. Após as

criações  destes  bairros,  as  autarquias  locais  dos  últimos  30  anos  nada  fizeram  pelo

desenvolvimento  de  todas  as  zonas  a  norte  de  Águeda.  Tantos  abaixo  assinados com

milhares  de  assinaturas,  não  obstando  as  multidões  de  habitantes  em  Assembleias

Municipais,  e  que  tanto  foi  prometido  sem  que  nada  tenha  sido  feito.  Criaram  foram

condições gravosas e mortíferas, vitimando dezenas largas de pessoas, tais como casas,

nas passagens que era para ser viaduto aéreo, por cima da linha do comboio do Vale do

Vouga. Após diversas mortes nesta variante, foi desviada a variante para a agora chamada

Avenida do Emigrante, indo ao encontro do outrora chamado o caminho dos moleiros, em

que nessa margem foi construído um palacete por um Senhor que na altura era Presidente

da  Junta  de  Segadães,  amigo  do  Senhor  Vereador  das  obras  particulares  e  Senhor

Presidente  da Câmara,  Senhor  Dinis  Padeiro,  e  fez  umas  muralhas  com cerca de três

metros de altura, atrofiando o dito caminho. Como se isso não bastasse, construiu um bloco
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de apartamentos atrofiando parte da área que se destinava à zona de lazer do dito bairro, e

mais licenciou um depósito de gás em pavilhão clandestino, em cima de muro a meias que

parte do terreno ainda não foi pago ao antigo proprietário. Licenciaram e autorizaram dois

hipermercados junto à IC2, o grande sufoco do movimento fabril e habitacional, sem ter em

conta a criação de rotundas e passadeiras aéreas para peões nem limites de velocidade.

Pós 25 de abril de 1974, nada se fez pelos bairros a norte de Águeda. O tempo do Senhor

Dinis Padeiro e agora o Senhor Presidente da Câmara em fim de mandato, outrora Vereador

ainda mais gravosas situações nesses períodos. Com estas novas entidades agora eleitas

vimos junto de V. Exa. rogar pedir que se façam meia dúzia de obras públicas consideradas

mais urgentes, para assim minimizar os constantes acidentes,  parte deles mortíferos. 1º

Uma rotunda franca junto  ao Restaurante  Manuel;  2º  Entubar  as valetas que mais não

parece  uns  valados  para  os  carros  não  ficarem  pendurados,  alargando  a  via,  criando

passeios  com  saídas  francas,  dado  o  comércio  existente,  limitando  as  velocidades;  3º

Passadeiras aéreas para peões junto aos hipermercados; 4º Rotundas onde necessárias,

onde existe cruzamentos, limitando as velocidades; 5º Ligação entre a chamada Avenida do

Emigrante,  Alagoa,  à  Estrada  Aguieira  a  Gravanço  cerca  de  500  metros,  colocando  o

alcatroamento e escoamento devido. Nota: Agradece-se que seja tornado público e lavrado

em ata. Alagoa, 20 de outubro de 2017. Pela Comissão de Utentes, Amílcar Marques.” -------

------  Constituição nos termos do Regimento dos Grupos Municipais  dos Juntos –

Movimento Independente, do PS e do CDS, cuja leitura a seguir se transcreve: ---------------

------ “Os abaixo indicados que assinam, membros da Assembleia Municipal de Águeda, vêm

nos termos do artigo 56º - B da lei 169/99 de 18/09 com a redação atual e nos termos do

número  2  do  artigo  9º  do  Regimento  da  Assembleia  Municipal  atualmente  em  vigor,

comunicar  a  V.  Exa.  que a  partir  da  presente  data  constituem um Grupo  Municipal  da

Assembleia  Municipal  de  Águeda  que  designam  por  JUNTOS  –  MOVIMENTO

INDEPENDENTE e que se passam a constituir da seguinte forma: Brito António Rodrigues

Salvador,  João Carlos  Fernandes  Figueiredo,  Cristina  Paula  Fernandes da  Cruz,  Pedro

Miguel Alpoim Marques, Abílio Ferreira Gomes da Silva, Daniela Carina Mendes, Rogério

Magalhães Matias, Humberto José Tavares Moreira, Maria João Marques Tavares, Albano

Marques de Abrantes, Carlos Miguel Nolasco de Lemos, Pedro Joaquim Faria de Oliveira

Marques e  Luís Filipe  Tondela Falcão.  Mais  se informa que o Diretor  e líder do Grupo

Municipal Juntos – Movimento Independente é o eleito João Carlos Fernandes Figueiredo,

sendo o seu substituto Pedro Miguel Alpoim Marques. Águeda, 3 de novembro de 2013.” ----

------ “O Partido Socialista vem pelo presente informar V. Exa. da composição da Bancada
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Parlamentar Municipal do PS, a saber Carla Tavares – Líder da Bancada – eleita pelo PS;

Manuel Farias – Líder da Bancada em substituição, em caso de impedimento da líder –

eleito pelo PS; Isabel Ferreira; Jorge Oliveira; Paulo Tomaz e Jorge Castanheira.” --------------

------  “Exmo.  Senhor  Presidente,  os  abaixo  indicados  e  que  assinam,  membros  da

Assembleia Municipal de Águeda, vêm nos termos do artigo 46º- B, da Lei 169/99 de 18 de

setembro, com as alterações posteriores entretanto verificadas e nos do n.º 2 do artigo 9º do

Regimento da Assembleia, aprovado em 12 de novembro de 2013, comunicar a V. Exa. que,

a partir  desta data, constituem um Grupo Municipal da Assembleia Municipal de Águeda

com a designação CDS - Partido Popular. Os membros são Luís Miguel Marques Vidal de

Oliveira, Paulo Jorge Reis Tavares e Pedro António Machado Vidal. Mais declaram que a

Direção  do  Grupo  será  assim  constituída:  Presidente  -  Luís  Miguel  Marques  Vidal  de

Oliveira.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Email do Grupo Os Verdes, cuja leitura a seguir se transcreve: ------------------------------

------  “Exmo(a)  Senhor(a)  Presidente  da  Assembleia  Municipal,  A  função  ambiental  da

floresta é de tal modo relevante, com os serviços de ecossistema que presta às sociedades

ao nível da biodiversidade, da retenção de carbono, da regulação climática ou outras, que,

como sociedade, estamos todos implicados na sua defesa, independentemente da estrutura

da propriedade. E, por isso, não podemos aceitar a desresponsabilização do Estado nesse

desígnio de proteger a floresta e de dedicar investimentos em meios humanos e técnicos

para  enfrentar  com maior  resistência  os  incêndios  florestais.  A  verdade  é  que,  se  não

podemos perder de vista a responsabilidade ao nível da coordenação, das comunicações,

das medidas estruturais, da vigilância, da gestão, do ordenamento do território, é preciso

fazer também aquilo que Os Verdes já propuseram no Parlamento para casos de acidentes

nucleares, que é dotar a população portuguesa de informação, de mecanismos para saber

aquilo que pode fazer em caso de acidente. A população portuguesa tem de estar dotada de

uma sensibilidade, de uma informação e de uma educação sobre o que fazer em caso de

incêndio florestal e em caso de poder conviver diretamente com essa dramática realidade

dos incêndios florestais. Nesse sentido e com esse objetivo, Os Verdes apresentaram, na

Assembleia  da  República,  dois  Projetos  de  Resolução,  que  enviamos  em  anexo  para

conhecimento de V. Exas. e restantes Deputados Municipais. Joana Gomes da Silva, Chefe

de Gabinete. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ No que concerne aos referidos Projetos de Resolução anexados pelo grupo Os Verdes,

o  Presidente  da  Assembleia  optou  por  não  lê-los  na  íntegra,  face  à  sua  extensão  e,

informando que os mesmos estariam à disposição para eventuais consultas, fez apenas a

leitura  da  identificação  de  cada  uma  e  respetivas  conclusões  finais,  que  a  seguir  se
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transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------  “PROJETO  DE  RESOLUÇÃO  Nº  1100/XIII/3ª,  que  é  intitulado  PROGRAMA  DE

AUTOPROTEÇÃO EM CASO DE INCÊNDIO FLORESTAL e as conclusões deste projeto de

Resolução são as seguintes: Assim, o Partido Ecologista Os Verdes apresenta o seguinte

Projeto  de  Resolução:  A  Assembleia  da  República,  ao  abrigo  das  disposições

constitucionais e regimentais aplicáveis, exorta o Governo a 1. Lançar um programa, com

implantação local, regional e nacional, que contenha medidas para dotar as populações de

conhecimentos  sobre  como  agir  em  caso  de  fogo  florestal  e  como  melhor  garantir  a

autoproteção.  2.  Assegurar  que  o  programa  de  autoproteção  seja  testado  em  terreno,

através  de  simulacros.  3.  Envolver,  na  concretização  do  programa  de  autoproteção,  a

colaboração de agentes que previnem e combatem os fogos florestais, como bombeiros,

guardas florestais, vigilantes da natureza, sapadores florestais, entre outros. 4. Solicitar a

cooperação  dos  órgãos  de  comunicação  social  para  divulgar  em  massa  os  conteúdos

essenciais do programa de autoproteção. Assembleia da República, Palácio de S. Bento, 23

de outubro de 2017.” -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ O segundo Projeto de Resolução que está identificado com o número 1101/XIII/3ª tem

intitulado CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO E INFORMAÇÃO, ESTRATÉGICAS E DE

PROXIMIDADE,  DESTINADAS  A  EVITAR  A  IGNIÇÃO  DE  FOGOS  FLORESTAIS

DECORRENTES  DE  AÇÕES  HUMANAS  NEGLIGENTES.  As  suas  conclusões  são  as

seguintes: “Assim, face ao que ficou referido, o Partido Ecologista Os Verdes apresenta o

seguinte  projeto  de  Resolução:  A  Assembleia  da  República,  ao  abrigo  das  disposições

constitucionais e regimentais aplicáveis, delibera recomendar ao Governo que: 1. Garanta

que são empreendidas e testadas no terreno campanhas de sensibilização, estratégicas e

de proximidade, destinadas à prevenção de ignições e direcionadas para diversos grupos

apontados como potenciais responsáveis por ignições resultantes de ações negligentes. 2.

Assegure  que  as  campanhas  de  sensibilização  e  informação  referidas  nos  números

anteriores  são  realizadas  com  a  colaboração  de  agentes  que,  no  terreno,  previnem  e

combatem fogos  florestais,  como os  bombeiros  sapadores  florestais,  guardas  florestais,

vigilantes da natureza, entre outros. 3. Envolva, com vista à divulgação e efetivação destas

campanhas  de  sensibilização  e  informação,  diversas  instituições  e  entidades,

nomeadamente escolas, unidades de saúde, empresas, transportes de passageiros, entre

outras.  4.  Solicitar  a  cooperação  dos  órgãos  de  comunicação  social  para  auxiliar  na

divulgação em massa das referidas campanhas. Assembleia da República, Palácio de S.

Bento, 23 de outubro de 2007.” ---------------------------------------------------------------------------------
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------  Seguidamente,  o  Senhor  Presidente  da  Assembleia  comunicou  aos  presentes  a

possibilidade  de,  ao  abrigo  do artigo  15º,  n.º1,  do  Regimento  desta  Assembleia,  poder

convocar os membros da Assembleia Municipal para as assembleias por e-mail, com aviso

de  receção,  desde  que  expressamente  declarado  pelo  membro  eleito.  Deste  modo,  os

interessados em aderir a esta forma de convocação deverão solicitar a minuta pré-elaborada

para  tal  a  Daniela  Gonçalves,  funcionária  dos  serviços  da  Assembleia.  -----------------

------  Mais  informou que,  para efeitos de emissão do cartão de membro da Assembleia

Municipal, os membros deverão fazer chegar aos serviços da Assembleia, onde se inclui o

e-mail da Assembleia, ao cuidado de Daniela Gonçalves, uma fotografia em formato PDF,

JPEG ou outro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Por último, o Senhor Presidente da Assembleia deu conta das representações que a

Assembleia Municipal teve em alguns eventos para os quais foi convidada. Assim, informou

que  a  Assembleia  Municipal  esteve  presente  no  149º  aniversário  da  Banda  Marcial  de

Fermentelos,  no  19º  aniversário  do  Jornal  Região  de  Águeda,  no  37º  aniversário  da

Associação Fermentelense de Assistência a Pessoas e Crianças, no 158º aniversário da

Santa  Casa  da  Misericórdia  de  Águeda  e  no  96º  aniversário  da  Banda  Marcial  de

Fermentelos e,  finalmente, no passado dia 18 em Abarca no Concerto Adolfo Roque no

Centro Cívico Engenheiro Adolfo Roque. --------------------------------------------------------------------

------  Antes  ainda  de  passar  ao  primeiro  ponto,  Análise  e  Votação  de  Atas,  o  Senhor

Presidente  da  Assembleia  rececionou  a  constituição  do  Grupo  Municipal  do  PSD,

informando a sua constituição pelos seguintes membros: Gil  Manuel da Costa Abrantes,

Marlene Domingues Gaio,  Carlos Filipe Correia de Almeida,  Hilário  Manuel  Ferreira dos

Santos, Ana Rita de Brito Carlos, João Paulo Rodrigues Nogueira Vieira, os Presidentes de

Junta Vasco Miguel Rodrigues Oliveira, Manuel José de Almeida Marques Campos, Sérgio

Edgar da Costa Neves e Wilson Dias Gaio. Informou igualmente que o líder seria o Arquiteto

Gil Manuel da Costa Abrantes e, em sua substituição, Marlene Domingues Gaio. ---------------

---------------------------------- Análise e Votação de Atas --------------------------------------------------

------ 1.1 – Ata da 4ª Sessão Ordinária, de 8 de setembro de 2017; -------------------------------

------  Não  se  registando  quaisquer  intervenções,  a  Ata  da  4ª  Sessão  Ordinária  da

Assembleia  Municipal  de  Águeda,  de  8  de  setembro  de  2017  foi  aprovada  por

unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ Mauro Monteiro: --------------------------------------------------------------------------------------------

----- “Tenho quatro ou cinco questões a fazer, que é o seguinte. Numa Assembleia Municipal

aqui neste ano, penso que foi ainda este ano, na Trofa, foi questionado o antigo Presidente
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da Câmara sobre os custos inerentes ao Centro de Artes. Falou-se na altura que tinha tido

um custo de construção de 5 milhões de euros,  há quem fale em mais,  mas pronto,  5

milhões de euros, e que iria ter um custo que eu não percebi na altura se era mensal ou se

era anual de cerca de 200 mil euros. Segundo já me chegou aos ouvidos, penso que é 200

mil euros por mês. E eu gostaria de solicitar informação se este custo é real, se é verdade,

se é mentira, e se existe já alguma uma demonstração de resultados provisional, que é para

as pessoas perceberem quanto é que custa aquele edifício  em termos dos seus custos

globais e os seus rendimentos também, como é óbvio. --------------------------------------------------

------ A segunda questão era a seguinte, em relação à empresa SAKTHI. Eu queria fazer três

questões em relação a esta empresa. Primeira: quantos trabalhadores de Águeda é que

foram contratados pela  empresa e que tipo  de contrato é que têm? Segundo: IMI,  que

vamos falar sobre isso hoje aqui, que eu saiba. A empresa vai ou não pagar IMI sobre o

imóvel que está lá construído? Se vai pagar, quanto é que vai pagar ou quanto é que a

câmara  irá  deixar  de  receber?  Terceiro:  derrama.  Falou-se  muito  na  derrama,  que  a

derrama, na altura que houve a discussão deste assunto, se a derrama era paga aqui em

Águeda, porque a empresa tem contas consolidadas acho que em Ovar, e ficou no ar a

dúvida, pelo menos para mim, se iria ser paga em Ovar, como tem contas consolidadas lá,

ou se iria ser paga aqui em Águeda. Se vai ser paga aqui em Águeda, quanto é que vai

pagar e se há alguma estimativa porque, que eu saiba, acho que a empresa ainda não

apresentou contas pelo menos de um trimestre ou de dois trimestres.  Tem investimento

público,  a empresa não é  investimento público,  mas deixou de pagar  impostos aqui  ao

nosso concelho e eu gostava de perceber de que valores é que estamos a falar, se vão

pagar a derrama aqui ou se vão pagar a derrama noutro concelho e se vai ser aqui, quanto

é que vai ser ou se tem alguma previsão de quanto é que vai ser, porque isto afeta, como é

óbvio,  a  Tesouraria  da Câmara Municipal.  A  terceira  questão em relação à  SAKTHI,  já

aproveito que tinha outra questão no fim mas faço já, em relação à descarbonização, eu

pelo que estive a ler assim um bocadinho por alto, a descarbonização tem um círculo que é

aqui quase no perímetro aqui de Águeda, 44 hectares, penso eu. Eu queria tentar perceber

se esta  descarbonização,  como é  sobre  gases  de efeito  estufa,  parece-me,  a  empresa

SAKTHI trabalha com metais pesados? Penso eu, pelo menos é o que parece que está no

site. Queria tentar perceber neste assunto se isso não é… se esta empresa, como é uma

das maiores, se não está enquadrada também neste contrato que foi assinado no dia oito

aqui pelo Senhor Presidente em Santa Maria da Feira, acho eu, se está englobado ou não

ou se está só aqui o perímetro na cidade. -------------------------------------------------------------------
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----- Em relação aos impostos que vamos falar aqui mais daqui adiante, acho eu, em IMI,

IMT e IRS, fala-se, que eu não tive acesso a documentos técnicos nenhuns, mas fala-se que

a Câmara deixa  de receber  4  milhões  de euros.  Eu queria  tentar  perceber  se  estes  4

milhões de euros são anuais, relativamente ao grupo dos impostos todos ou se é nos 4 anos

que vêm a seguir. Não sei. Não tive acesso a documentos, mas gostava de tentar perceber

isso e se, eventualmente, serão 4 milhões de euros por ano, em que medida é que isto afeta

a Tesouraria da Câmara Municipal, porque são 4 milhões de euros no seu orçamento real,

que andará por volta dos 30 milhões, são 12 ou 13%. ---------------------------------------------------

------ Em relação à descarbonização, gostaria de perceber que contrato é que o Senhor

Presidente assinou, e a área abrangida já perguntei, e da SAKTHI também. ----------------------

------ Queria o último ponto, que é para libertar tempo para outra pessoa que queira falar. Eu

sei  que  existe  um diferendo,  ou  pelo  menos  existia,  a  esta  altura  não  sei,  não  tenho

informações, em Óis da Ribeira. Não sei se está resolvido, se não está resolvido, a minha

questão é mais regimental. Gostaria de perceber se esse problema está resolvido, se está o

problema saneado, se não está resolvido, se o representante da lista mais votada naquela

Assembleia de Freguesia pode ou não votar na Assembleia Municipal. É porque existe um

parecer da CCDR, parece-me, que houve algumas irregularidades e eu gostava de tentar

perceber, não estando o assunto saneado, se esse representante pode ou não pertencer ao

grupo parlamentar e pode ou não a esta data votar as deliberações que vão ser votadas

mais daqui adiante.” -----------------------------------------------------------------------------------------------

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

------  “Naturalmente que diria  que o  Centro de Artes  não custa  200 mil  euros  por  ano.

Aconselhava o Mauro a ter um pouco de calma, porque muito em breve teremos, com toda a

certeza, aqui, o orçamento e plano para o próximo ano da Câmara Municipal e depois já

ficarão com uma ideia clara daquilo que se perspetiva em termos de custos. Sim, claro, em

termos de programação estamos a falar… Portanto,  ele  estava a  dizer… Ele chegou a

colocar a hipótese de 200 mil euros mensais, claramente que não. Claramente que não.

Relativamente à questão da SAKHTI e queria-lhe dizer que a SAKHTI… que a SAKTHI

SP21,  que  é  empresa  que  está  sediada  em  Águeda  e,  portanto,  pagará  impostos  em

Águeda, e que ontem no Convento do Beato tive uma alegria bastante grande de os ver

como vencedores absolutos de um prémio instituído pelo Jornal de Negócios e pela EDP

Distribuição, em que foram os vencedores absolutos na categoria de indústria de um prémio

que tem que ver com eletricidade e meio ambiente e, portanto, tem a ver muito com o uso

racional de energia e com a eficiência energética e também com a instituição de medidas,

de boas medidas, em termos ambientais e também de boas práticas dos seus funcionários,
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da instituição de boas práticas em termos ambientais. Deram-nos, portanto… A SAKHTI

que,  no  momento  em  que  escolheu  Águeda,  foi  uma  grande  honra  para  nós  e,

indiscutivelmente, um grande impulso para a nossa indústria. É uma grande empresa que

está sediada aqui  no nosso concelho e,  portanto,  vê-la  ontem ganhar um concurso,  um

prémio desta dimensão, efetivamente, acho que nos deve orgulhar a todos. Relativamente à

questão do IMI, naturalmente que a SAKHTI, depois do período de isenção, irá pagar IMI em

Águeda, porque está sediada em Águeda. A SAKHTI, volto a referir, a SAKHTI SP21, que é

a empresa que está sediada aqui em Águeda. -------------------------------------------------------------

------  Relativamente  à  questão  da  descarbonização  e  dos  laboratórios  vivos  para  a

descarbonização,  o  contrato  que  eu  assinei  é  um  contrato  para  a  implementação  dos

projetos que serão depois finalmente escolhidos. Águeda é um dos doze municípios do país

que chegou este nível, e portanto, vamos implementar um piloto… Trata-se de implementar

um piloto numa área da cidade em que vamos instituir um conjunto de medidas inovadoras

e, sobretudo, com espetro largo em termos de período em que os seus efeitos se farão

sentir.  Digamos que trata-se  de um piloto  em que iremos implementar  um conjunto  de

medidas de eficiência energética e ambiental, portanto, com um período de retorno bastante

grande. Diria que era aquilo que se desejaria fazer em mais larga escala e, portanto, nós

tudo faremos para sermos um desses doze, um dos municípios onde vai ser implementada

esse piloto. Volto a referir, é um piloto que tem a ver com um espaço perfeitamente definido

na cidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------  Diria  que,  relativamente  aos  trabalhadores,  não  sei  exatamente  quantos  são  de

Águeda,  não  sei  e,  portanto,  eu  não  consigo  responder  a  essa  pergunta.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Relativamente à baixa de impostos, os 4 milhões que nos propomos e que é uma

proposta que mais tarde será aqui discutida e, portanto, esses 4 milhões terão que ver com

a disponibilização que a Câmara, que o município faz. Ou seja, não cobra estes impostos

aos munícipes de Águeda por ano. Os 4 milhões referem-se claramente a um ano e isto

tendo em atenção se aplicássemos as taxas máximas. Portanto, se aplicássemos as taxas

máximas receberíamos mais esta importância. 4 milhões… Está aí definido, 4 milhões, 200

e qualquer coisa mil euros. ---------------------------------------------------------------------------------------

------ Penso que respondi a tudo o que era suposto responder. Relativamente à questão de

Travassô e Óis da Ribeira, naturalmente que não sei dizer, não é competência do município,

da  Câmara  Municipal  estar  aqui  a  afirmar  se  o  Senhor  Presidente  da  Junta  tem

competência, embora me pareça, indiscutivelmente, que sim.” ----------------------------------------

------ Mauro Monteiro: --------------------------------------------------------------------------------------------
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------ “Como é que afeta a Tesouraria da Câmara Municipal a não recolha dos 4 milhões de

euros?”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “São 4 milhões de euros com os quais teremos que fazer, portanto teremos que ter...

sermos mais eficientes em termos de gestão. Entendemos, e daqui a um bocado eu penso

que é um assunto que está na ordem de trabalhos, acho que nessa altura sim deveremos

estar a dar as nossas explicações. O Mauro vai… vou-lhe pedir que fique mais um pouco,

está bem? Mas é claro que afetam, mais 4 milhões de euros eram mais 4 milhões de euros.

Agora trata-se indiscutivelmente de um incentivo que pretendemos criar e, sobretudo, um

incentivo  para  que…  Nós  neste  momento  precisamos  urgentemente  de  muitos

trabalhadores, gente que pague IMI, gente qualificada. É mais um fator de diferenciação,

mais um fator positivo que funciona como, digamos como, tornando Águeda mais apelativa

e mais um chamariz.” ----------------------------------------------------------------------------------------------

------  O  Presidente  da  Assembleia  mencionou,  seguidamente,  um  Ofício  enviado  pela

Câmara Municipal de Águeda a Manuel Alegre, por ocasião do seu doutoramento honoris

causa, cuja leitura se transcreve que por lapso não foi lida com a restante correspondência: 

------ “Caro Manuel Alegre, É com enorme satisfação que recebemos a notícia da atribuição

do título de doutoramento honoris causa em Línguas e Literaturas Modernas, Europeias e

Americanas que lhe é conferida pela distinta e reputada Universidade de Pádua. É, sem

dúvida alguma,  uma nomeação mais  do que merecida  e  que reconhece o  percurso do

homem e do poeta ao longo das últimas décadas e a forma como, através da prosa e/ou da

poesia, a sua obra encerra uma das mais belas odes escritas na língua portuguesa. Ainda

que fisicamente distantes, estamos hoje irmanados neste espírito, nesta alma de celebração

e de regozijo por, mais uma vez, projetar internacionalmente o nome do seu povo e da sua

cidade. Águeda orgulha-se e agradece. Que o futuro lhe traga ainda mais reconhecimentos,

à obra e à personagem humana que a escreve e dela faz parte. Águeda, que é o seu berço,

estará sempre aqui perto do poeta e do cidadão Manuel Alegre. Assinado, Presidente da

Câmara Municipal de Águeda, Jorge Almeida.” ------------------------------------------------------------

-------------------------------- Período de Antes da Ordem do Dia  ---------------------------------------

------ O Senhor Presidente da Assembleia iniciou o Período da Ordem do Dia informando

que os agora líderes dos Grupos Municipais  alcançaram, em reunião,  consenso no que

respeita  ao  período  de  tempo  atribuído  a  cada  Grupo  Municipal  para  intervenções  no

período  de  antes  da  ordem  do  dia,  tendo-se  fixado  dezanove  minutos  para  o  Grupo

Municipal do Juntos - Movimento Independente, quinze minutos para o Grupo Municipal do

PSD, dez minutos para o Grupo Municipal do PS e seis minutos para o Grupo Municipal do
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CDS.  Mais  informou  que  faria  sentido  que  o  artigo  do  regimento  desta  matéria  fosse

atualizado  tendo  em conta  esta  alteração  dos  Grupos  Municipais  e  que,  a  existir  esta

alteração, a mesma seria trazida, em princípio, à próxima Assembleia para ser discutida. ----

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

------ João Carlos Fernandes Figueiredo – Juntos: -----------------------------------------------------

------  “Cumpre-me  ler  a  seguinte  comunicação:  “Voto  de  louvor  ao  Aguedense  Manuel

Alegre. Manuel Alegre, poeta aguedense foi distinguido ontem, vinte e dois de novembro,

com  o  doutoramento  honoris  causa  em  Línguas  e  Literaturas  Modernas,  Europeias  e

Americanas pela Universidade de Pádua, em Itália. Tendo já sido galardoado com o maior

prémio  literário  na  nossa  língua,  o  Prémio  Camões  2017,  que  a  todos,  enquanto

aguedenses, muito honrou, retribuímos com uma justa e modesta homenagem o espetáculo

“Alma, Cantata Profana”. Esta mais recente distinção, feita pela primeira vez a um português

e conterrâneo, é motivo de alegria e orgulho bastante grande, pelo que a todos reforçarmos

os nossos parabéns. É o embaixador português da língua e literatura portuguesa.” -------------

------ Após a leitura, o pedido de “Voto de louvor a Manuel Alegre” foi colocado a votação e

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

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

------ “Hoje pensava vir aqui a este púlpito, se tivesse oportunidade, como parte integrante

do público, mas como fui convocado na falta de uma colega da Assembleia, pois estou aqui

nessa qualidade. Não deixarei então de dizer aquilo que pretendia dizer aqui e permita-me,

Senhor Presidente da Assembleia, um reparo ao que o senhor aí disse no princípio, que foi

um lapso de certeza. Disse que esteve no 96º aniversário da Banda Marcial de Fermentelos,

mas não é verdade, é da Banda Nova de Fermentelos. Eu sei que o senhor é mais adepto

da Banda Marcial, mas peço desculpa, queria corrigir esse lapso. Não leve a mal, mas é

para ficar em ata também, foi na Banda Nova de Fermentelos. Eu também sou adepto da

Banda Nova, como deve saber. Depois quero, Senhor Presidente da Câmara, fazer aqui

duas chamadas de atenção, que já fiz em outra ocasião, nessa altura como Presidente da

Junta, e é sobre o arranjo, o alcatroamento da Rua do Lugar de Fermentelos. As grelhas

das  águas  pluviais  ficaram em muitos  sítios  muito  desniveladas,  com um abaixamento

bastante acentuado, o que traz incómodo para quem circula de carro ou de bicicleta ou de

outra forma qualquer, assim como o desnivelamento das tampas de saneamento e águas

pluviais  das caixas do saneamento.  Chamei a atenção nessa altura,  quando presidente.

Nunca nada foi feito. A única coisa que me diziam era que o contrato da obra ainda não

estava chegado ao fim, e portanto tinham sempre tempo. A firma que fez essa obra iria ter

tempo de corrigir essas coisas, mas não foram corrigidas, ou melhor, foram corrigidas muito
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pouco. Há uma grelha que está literalmente no meio da estrada e continua lá. Numa outra

rua também aconteceu isso. Eu chamei a atenção, também não o fizeram, mas depois uma

residente, uma moradora de Fermentelos chamou nessa altura ao senhor, na altura ainda

era vereador, e rapidamente foi corrigida essa situação que era na Rua do Passadouro,

também uma grelha de águas e aí ficou corrigida, mas nesta na Rua do Lugar continua lá.

Quem quiser passar por lá e passa muita gente por lá… Por acaso não passam, têm que lá

ir porque Fermentelos não é sítio de passagem para ninguém, têm que lá ir, mas se lá forem

vão-se aperceber de certeza disto que eu estou dizer. ---------------------------------------------------

------  E  depois,  outra  situação  que  quem  já,  nestes  últimos  quatro  anos,  esteve  nesta

Assembleia… Algumas vezes vim aqui também falar do arranjo do Largo de Nossa Senhora

da Saúde de Fermentelos. Eu sei que já se estão rir, porque era quase recorrente eu falar

nessa situação. Também como alguns se lembrarão, foi-me prometido que, sim senhor, que

era feito. O então Senhor Presidente da Câmara, Dr. Gil Nadais, há quatro anos ou pouco

mais, prometeu publicamente que não sairia da Câmara sem esse largo estar arranjado.

Não foi verdade, não conseguiu que ele fosse arranjado. Nessa Assembleia, disse-me que

também não sairia daqui sem, pelo menos, dar início às obras. Também não foi verdade,

continua sem se dar início às obras. Uma situação muito urgente era que esse projeto do

arranjo do Largo da Senhora da Saúde contemplava o alargamento do cemitério. Nós, em

Fermentelos,  não temos nenhuma campa disponível.  Era  suposto que nesta altura já  o

cemitério  estivesse  alargado,  já  nesta  altura  houvesse  campas  para  aquilo  que

evidentemente fosse preciso utilizar. Por isso, penso que, mais do que nunca, é preciso

urgentemente. É um assunto que, com certeza, a Junta de Freguesia não deixará cair, mas

que tem que se ter em atenção. E outra das situações, já agora para terminar, é que esse

arranjo do Largo da Senhora da Saúde, uma das coisas também que o Senhor Presidente

de então queria fazer, ou propunha fazer, era demolir o auditório. A Junta de Freguesia ou o

executivo  da  Junta  sempre  esteve  contra  essa  demolição,  não  nos  trazendo,  não  nos

criando outra oportunidade, outra alternativa. Se nos dessem outra alternativa, tudo bem,

estaríamos de acordo em que o auditório fosse demolido. Não sendo nós, executivo, éramos

contra  que  fosse  demolido.  Também  é  certo  que  a  Assembleia  de  Freguesia  votou

favoravelmente a que o auditório poderia ser demolido. No entanto, penso que, hoje mais do

que nunca, a população de Fermentelos não estará de acordo, não consentirá que esse

auditório seja demolido sem que lhe criem uma alternativa viável para o funcionamento de

todas as realizações que acontecem nesse largo.”--------------------------------------------------------

------ Pedro António Machado Vidal – PUF de Préstimo e Macieira de Alcoba: -----------------
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------  “Antes  de  mais,  desejar  um bom trabalho a  todos  os  colegas,  sobretudo para  os

próximos quatro anos.  Sei  que,  neste  momento,  a  Câmara Municipal  está a elaborar  o

orçamento do próximo ano e, nesse sentido, venho apenas colocar uma preocupação da

minha freguesia,  uma preocupação que o  nosso Presidente da Câmara Municipal  tanto

conhece e que tem a ver  com a ver com falta  de água em boa parte das localidades,

nomeadamente,  Vale de Égua, Lourizela,  Salgueiro,  Cabeço de Cão, Sarnada,  Cambra,

Casal – por enquanto, que neste momento a água já está a chegar ao Casal – Sardadinha,

Vale  do Lobo,  Macieira de Alcoba,  Carvalho,  Quinta das Hortas,  Chousinha,  Pousadas,

Quinta do Pereiro, entre outras. E, portanto, preocupação da nossa parte, sobretudo nos

últimos meses e com a ausência de chuva, temo-nos deparado com a falta de água. Alguma

o Senhor Presidente da Câmara já tem conhecimento, que tem ocupado imenso tempo dos

nossos funcionários que, ao invés de andarem a fazer limpeza das aldeias, andam, passam

e eu posso transmitir inclusivamente os relatórios diários do trabalho dos mesmos, passam

dias e dias a tentar resolver o problema da água nas aldeias e, portanto, apenas era uma

preocupação minha, era que a Câmara tivesse em atenção este custo,  um custo que a

Junta de Freguesia tem, que é conhecido até porque em 2009 a Junta de Freguesia cedeu

todas essas nascentes e todo o direito da superfície das águas à Câmara Municipal e, neste

momento, é uma despesa da Junta não da Câmara, apesar de ter sido cedida à Câmara

Municipal  e portanto era apenas uma preocupação nossa e eu espero que tenham em

consideração na elaboração do orçamento para o próximo ano este custo que a minha junta

de  freguesia  tem e  que,  sendo  possível,  fôssemos  compensados anualmente  por  esse

trabalho.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Vou começar a minha intervenção para responder ao Mauro, que veio aqui fazer uma

intervenção, dando-lhe conta de algumas notas que, com certeza, o Senhor Presidente da

Câmara também já podia ter dado. Na realidade, quando se referiu em relação aos 200 mil

euros da Assembleia da Trofa, tinha a ver com programação, não tinha a ver com custos do

Centro  de Artes.  No entanto,  o Senhor  Presidente  da Câmara sabe muito  bem,  que já

aprovou em reunião de Câmara um regulamento para o Centro de Artes, que ainda não foi

aprovado na Assembleia Municipal, mas já foi aprovado em reunião de Câmara. Depois na

Assembleia Municipal acabou por ser retirado, o código regulamentar não tem com certeza

a ver com isto, mas aonde na proposta aprovada em reunião de Câmara diz que o Centro

de Artes custa por ano, sem programação cultural, 941 903 euros. Nestes 941 903 euros,

tem 465 513 euros referentes à amortização do investimento. Portanto, aqui considerava-se

o investimento a ser amortizado em dez anos. Na altura, o investimento, andaria pelos 4
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milhões e 600 mil euros, dizia na altura a pessoa que fez este relatório que era o valor

estimado  na  altura.  Poderia  ainda  haver  alguns  investimentos  mais  com  alguns

equipamentos, mas portanto o custo total com amortização anual são 941 mil euros. Se

tirarmos 465 mil euros, basicamente andaremos nos 490 mil euros ou qualquer coisa sobre

isto. É este o custo que a gente tem anual, pelo menos apresentado na altura para o Centro

de  Artes.  Poderia  também  dizer  que  também  nessa  altura  a  própria  Câmara  nos

apresentava uma proposta de custo diário  de utilização do Centro de Artes.  E,  para as

pessoas terem uma ideia, se alguém quisesse alugar o Centro de Artes um dia completo,

todo o Centro de Artes,  custaria  na ordem dos 10 900 euros,  o auditório principal  pela

utilização de um dia custa 2 943 euros. Foi esta a proposta que foi aprovada em reunião de

Câmara, que foi trazida à Assembleia e que depois na Assembleia foi retirado o código

regulamentar. Presumo que não tenha sido por isso, por outra situação qualquer. Portanto,

nesta  área  pedia  ao  Senhor  Presidente  que  retirasse  tempo  ao  Senhor  Presidente  da

Câmara, porque ele é que podia ter respondido e não eu. Em relação à questão do meu

colega Sérgio Neves, quero dizer que ele pode estar nas assembleias, está legalmente aqui

presente,  se  não  o  Senhor  Presidente  Brito  não  o  deixaria  estar.  E  também  estejam

descansados que em Travassô não há nenhuma ilegalidade neste momento. Irregularidade

também não há, muito bem. Só o que não existe é Junta formada, mas isso é outra coisa.

Se as pessoas nem sequer… Se abandonam as Assembleias e nem sequer querem votar,

então como é que se há de formar uma junta? Mas isso é outra história. Eu ontem estive

efetivamente na Assembleia de Freguesia de Travassô e não vou falar sobre as questões

políticas de Travassô, sobre isso, mas vou falar sobre uma intervenção que lá ouvi de uma

senhora enfermeira e que foi fazer uma intervenção sobre a Extensão Saúde de Travassô.

Travassô e Óis  da  Ribeira,  mas penso que é Travassô assim que se chama,  aonde a

senhora enfermeira traçou um panorama absolutamente negro e complicado para aquela

Extensão de Saúde, aonde inclusivamente, por aquilo que eu ouvi, se põe em causa a sua

continuidade. Penso que não estará em causa a sua continuidade, mas Senhor Presidente

da Câmara, o senhor teve este pelouro durante doze anos como vereador, é conhecedor, se

há área em que o senhor conhecedor é esta. Reconheço-lhe isso, também outras, mas esta

particularmente.  No  entanto,  fiquei  preocupado.  Sempre  achei  que  efetivamente  aquele

Centro de Saúde ou aquela Extensão não tinha condições mínimas para os utentes. Acho

que demoramos tempo demais a tomar decisões sobre isto e pus-me em campo e fui ter

acesso a um relatório da ARS que fez recentemente, que é absolutamente demolidor para

aquelas  instalações,  ao  ponto  de  dizer  o  relatório  da  ARS que no gabinete  polivalente

observou-se sujidade no referido espaço, não tem condições de higiene e/ou logística para
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observação clínica e/ou prestação de cuidados de saúde a utentes, o armazém de resíduos

hospitalares é um ponto crítico, diz a ARS. Fala nos acessos, que não têm o mínimo de

condições e diz mais isto, e diz mais isto, e não esqueçam que estamos em 23 de novembro

de 2017, o gabinete médico não dispõe de água quente. O gabinete médico não dispõe de

água quente. O gabinete médico tem existência de fios soltos. No gabinete de enfermagem,

o tapete próximo da marquesa tem uma periodicidade de lavagem de quinze dias. -------------

------ Diz muito mais este relatório e define um conjunto de obras com caráter de urgência

que têm que ser feitas. Eu acho que, Senhor Presidente, esta é uma das áreas em que nós

temos que atuar muito rapidamente.  Louvei  a Câmara por todo o trabalho que fez,  e o

senhor sabe disso, junto da ARS, junto do Governo pelo nosso hospital, por um esforço que

a nossa Câmara está a fazer, considerável, que não é da responsabilidade da autarquia,

mas apoiando o Governo com verbas e pagando obras.  Apoiei o  Senhor Presidente da

Junta de Valongo, Carlos Alberto,  pela obra meritória que fez no Centro de Saúde, em

Valongo, ele e todos os beneméritos, mas com grande trabalho que o fez. Eu acho que é

nestas áreas em que nós, poder político, devemos estar próximos. Sei, Senhor Presidente,

que terá para muito breve uma reunião com o presidente da ACES para tratar também desta

situação. Mas, Senhor Presidente, não é possível nos dias de hoje que aquilo continue nem

mais um dia naquele estado, porque tem que haver condições mínimas de utilização das

pessoas e dos utentes. Nós não poderemos continuar a querer levar um idoso às costas

para cima, uma pessoa de cadeira de rodas às costas para cima,  isso não é possível.

Senhor Presidente, o que eu lhe pedia concretamente e o senhor conhece isto bem… Nós

sabemos que em tempos… a Junta de Freguesia já é detentora de um terreno para fazer

um posto médico. Penso que até foi mesmo a Câmara Municipal de Águeda que terá pago

esse terreno à Junta de Freguesia, cerca de 90 ou 95 mil euros, se bem me recordo, foi já

aqui há uns anos a esta parte.  Sabemos também que existe uma verba num programa

qualquer já há uns anos de cerca de 100 mil euros, que a Câmara Municipal de Águeda

pode  utilizar  para  a  construção  do  Centro  de  Saúde.  Penso  que  essa  verba  estava

englobada num conjunto de 36 centros de saúde ou quê para serem remodelados e só falta

este e que está lá guardada para nós. Não sei quando é que ela termina, mas penso que

está lá, não sei se é eterna. A informação que eu tenho é que, segundo os projetos que

existem hoje em dia mais ou menos tipo para a construção de centros de saúde, teríamos

que gastar cerca de 300 mil  euros, à volta disso. Também sei que o projeto que tem a

Câmara, aquilo que eu ontem, a Câmara ou a Junta, não sei bem, mas ontem me apercebi

lá na Assembleia de Freguesia, é um projeto muito maior do que ao que estamos aqui. O

que eu lhe perguntava, concretamente a si, especificamente sendo o senhor conhecedor
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disto, é: o que é que vai fazer no centro de saúde concretamente? Vamos avançar para o

projeto tipo? Vamos avançar com o projeto que já existia antes? Não vamos fazer nada?

Qual é a sua situação em relação ao centro de saúde ou à extensão e para quando é que,

em Travassô, as pessoas podem contar com o novo posto de saúde? E se vai ou não haver

obras de remodelação no atual. Muito obrigado.” ----------------------------------------------------------

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

------ “Eu não estava para fazer esta intervenção, mas sendo esta primeira vez que me dirijo

a esta Assembleia neste mandato, não poderei deixar antes de mais de desejar a todos um

bom mandato. Que Águeda, que o concelho de Águeda e que os interesses do concelho de

Águeda sejam sempre aqueles que nos norteiam e que sejam sempre a nossa prioridade, é

aquilo que eu posso desejar para todos nós. E queria também fazer aqui uma referência a

duas grandes conquistas ou dois grandes exemplos que esta Assembleia Municipal tem sido

para os concelhos aqui à volta e que eu espero que assim se mantenha. Ainda há pouco vi

uma referência em dois concelhos a práticas que estão a ser feitas aqui no concelho de

Águeda nesta Assembleia Municipal.  A primeira delas é a transmissão em direto para o

Águeda TV, não só a transmissão em direto, mas também a tradução em linguagem gestual.

Isto que tem sido feito nesta Assembleia Municipal  é um exemplo de democracia, é um

exemplo também para o exercício da cidadania e eu acho que todos nós nos devemos

orgulhar disso e deve ser uma tradição, um hábito a manter. Em segundo lugar, uma outra

característica desta Assembleia e que aos poucos, curiosamente, também tem vindo a ser

seguida  por  outras  Assembleias  Municipais  de  concelhos  aqui  vizinhos,  tem  a  ver

precisamente  com  aquilo  que  assistimos  há  pouco,  que  é  esta  intervenção,  esta

possibilidade do público fazer uma intervenção num período inicial, não sendo apenas no

período final, como infelizmente ainda acontece em muitas outras Assembleias Municipais.

Não queria deixar de fazer esta referência e fazer também votos para que estas sejam duas

práticas que se mantenham e que ainda venham ser melhoradas para o futuro. E também

aproveitava para fazer um outro reparo que tem a ver… Porque os membros que aqui estão

eleitos têm que ter algumas condições de trabalho, algum conforto e, de facto,  eu devo

confessar, por ter estado os últimos oito anos sentada nesta mesa, realmente não tenho tido

a consciência do quanto por vezes é desconfortável estar ali sentado com um computador

em cima dos joelhos, com os papéis sem ter onde se pousar. Se tivermos documentos para

consultar ou cai tudo e depois se perdem… e não há realmente as condições necessárias e,

por isso, também deixava aqui este aspeto-reflexão, porque também é importante e também

acho que fazemos e cumprimos de forma mais eficaz o nosso dever de cidadania e as

funções  para  as  quais  fomos  eleitos  se  tivermos  melhores  condições  para  também
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exercermos este mandato. E era tudo, desejo a todos um resto boa noite e mais uma vez

reitero os votos de um bom mandato para todos nós.” ---------------------------------------------------

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

------  “Quero  dizer  que  vamos  levar  em consideração,  principalmente,  eu  vou  levar  em

consideração  essas  recomendações  que  fez,  nomeadamente,  no  que  se  refere  às

condições de trabalho dos deputados aqui na Assembleia.” --------------------------------------------

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

------  “Começaria  por  responder  ao  meu  amigo  Carlos  Nolasco.  Naturalmente  que  isso

acontece,  e  essa  questão… Só  queria  dizer  que  aquelas  grelhas  do  passador  que  eu

mandei resolver de imediato era uma coisa que, em termos de gravidade, era maior do que

qualquer uma destas. Não era, não é tanto, mas pronto, vou tentar mandar resolver porque

efetivamente é importante. Relativamente ao Largo da Senhora da Saúde, as obras estão

adjudicadas. Houve aqui um pequeno interregno porque a AdRA, depois de uma insistência

enorme  da  nossa  parte,  decidiu,  quando  estávamos  para  arrancar  com  a  obra,  fazer

efetivamente colocar aquela rede de águas, substituí-la porque estava já numa… Eu queria

aqui  frisar  uma situação que aconteceu efetivamente.  Nós,  muito cedo e de uma forma

insistente para com a AdRA, pedimos a substituição daquelas redes e só foi… e que só

viram luz verde exatamente no momento em que estávamos para iniciar as obras do arraial.

Estão a concluir esses trabalhos e, naturalmente, de seguida podemos avançar com… muito

em breve, iremos avançar com essas obras. Vou dar uma especial atenção e até porque

podemos começar por aí,  pela questão do cemitério,  porque efetivamente a questão do

cemitério é preocupante, mas eu diria que também se calhar é tempo de começarmos a

pensar numa solução definitiva e que tenha, sobretudo, passo o pleonasmo porque estamos

a falar  do cemitério,  mais futuro,  mais futuro para aquela terra porque efetivamente nós

vamos alargar o cemitério com esta operação um pouquinho, não sei quanto tempo durará a

solução. Portanto,  eu penso,  é um desafio para o Senhor Presidente, que até já lhe fiz

porque tenho esta sensibilidade e acho que é um assunto que devemos abordar. Aqui há

uns  anos,  todos  nós  nos  recordamos daquela  questão que  o  saudoso  Amílcar  Saraiva

tentou implementar  e  depois  apareceu alguém a dizer  que efetivamente… e a justificar

porque é que não, mas eu custa-me acreditar e aceitar que em Fermentelos não se consiga

arranjar um lugar para um novo cemitério. Penso que é uma situação que temos que tentar

resolver.  Depois,  a  questão  do  auditório.  A  questão  do  auditório  pensava  que  estava

resolvido, sinceramente pensava que estava resolvido, mas muito sinceramente não faço

questão, é um assunto para os Fermentelenses resolverem. A obra, pelo que sei, contempla

a demolição do auditório. Se estiverem contra, ele por enquanto ainda está em pé, é um
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assunto que podemos naturalmente acordar com todos, porque ele ainda está em pé, ainda

está de pé. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------  Relativamente  ao  Senhor  Presidente  da  Junta  do  Préstimo,  comungo  com  ele  a

preocupação da falta de água nas aldeias, nas nossas aldeias serranas. Este ano, com esta

seca,  temos  sido  colocados  à  prova.  Desde  já  agradeço  a  colaboração  da  Junta  de

Freguesia na resolução, na ajuda a resolver alguns problemas. Andamos neste momento

também a tentar resolver alguns. Penso que inclusivamente foi uma época interessante para

tentar resolver algumas destas situações. As notícias que tenho são animadores e, portanto,

penso que se calhar este ano demos um passo para resolver mais alguns assuntos. A outra

questão  que  queria  chamar  aqui  atenção  e  relevar,  porque  eu  acho  que  é  importante

relevarmos, é aquela questão da obra e da ampliação do Carvoeiro. É uma obra fantástica

que tem sido levada a cabo nos últimos anos. Temos, efetivamente, e agora finalmente uma

rede  que  abraça  grande  parte  do  nosso  concelho  e  abraça  em  termos  qualitativos  e

quantitativos com água, água de boa qualidade,  em quantidade e,  portanto,  isso é uma

riqueza fantástica. Estamos a fazer o reservatório, um complexo de reservatórios em A-dos-

Ferreiros,  um  reservatório  que  servirá  para  nós  e,  sobretudo,  para  esta  parte  mais  a

nascente e servirá também para o  concelho vizinho de Sever  do Vouga e é mais uma

grande  obra  que  se  está  a  realizar  neste  âmbito  e  uma  obra  que  a  maior  parte  das

populações não dá conta, porque afinal de contas a água vai correndo nas torneiras e é uma

coisa absolutamente normal. E aquilo que nós estamos a fazer é efetivamente a criar uma

infraestrutura de altíssima qualidade no nosso concelho. No nosso concelho e na nossa

região. Volto a agradecer a colaboração, porque efetivamente temos sido postos à prova

neste verão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Agradeço os esclarecimentos do engenheiro Hilário sobre o Centro de Artes. Eu acho

que  relativamente  ao  Centro  de  Artes,  em  breve,  dentro  de  poucos  meses,  teremos

plasmadas as contas e saberemos exatamente o que é que se gastou neste tempo.  O

orçamento e  Plano  de Atividades  que nós  vamos apresentar  dentro  de  dias  dará  ideia

daquilo que nós pretendemos gastar. Agora indiscutivelmente estamos aqui num esforço de

contenção no sentido de mantermos a qualidade e termos uma contenção de preços neste

Centro de Artes, que é indiscutivelmente uma sala muito necessária no nosso concelho e

que há muito merecíamos. ---------------------------------------------------------------------------------------

------ Relativamente à Unidade de Saúde de Travassô, eu queria-lhe dizer que efetivamente

tinha  conhecimento  e  tenho  conhecimento  das  dificuldades,  sobretudo  em  termos  da

acessibilidade. Aquilo que me fala e quando invoca que uma senhora enfermeira esteve

efetivamente  dar  esses  esclarecimentos…  Há  uma  parte  do  relatório  que  fala  em
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substituição de tapetes, num conjunto de situações que põe em causa sobretudo quem lá

trabalha. Isto claramente que não iliba um conjunto problemas estruturais graves que aquele

edifício tem e que natural não é adequado ao fim a que se tem destinado. Efetivamente, isto

tem uma história, tinha inclusivamente um protocolo assinado com a ARS que já tem uns

anos, eu diria que por volta de seis, sete anos, oito, de assinado, para a construção do novo,

de uma nova Unidade de Saúde em Travassô.  Entretanto aparecem, e naturalmente os

protocolos não tiveram seguimento por parte da ARS, e agora aparece finalmente no pacto

uma verba de 85 mil euros para a construção de uma Unidade de Saúde em Travassô. Essa

verba está à disponibilização, portanto, da Câmara e, naturalmente, que temos que avançar

com  obras.  Obras,  e  eu  diria  com  obras  em  termos  definitivos,  até  porque  o  anterior

Presidente da Câmara, e não é segredo, tinha como intenção transformar a escola ou pelo

menos parte  da escola  na nova Unidade de Saúde.  Nós  o  que percebemos,  e  é  uma

sensibilidade que temos, é que não temos condições neste momento de fechar a escola de

Travassô e, se calhar, não é de todo desejável que se feche a escola de Travassô. Tive já

uma conversa com o Senhor Presidente da Junta eleito e uma das coisas que ele me falou,

porque efetivamente o terreno que foi comprado em tempos serve para o posto médico, ele

falou-me na possibilidade de encontrarmos um ainda bem melhor e que teria debaixo de

olho, passo a expressão. Aquilo que eu lhe disse foi para ele avançar rapidamente e ver se

era possível chegarmos a qualquer tipo de… de conseguimos adquirir esse terreno, desde

que fosse possível fazê-lo, para efetivamente rapidamente avançarmos com uma solução

definitiva para a Unidade de Saúde de Travassô. ---------------------------------------------------------

------ Volto a referir que há aí situações nesse relatório, e é um relatório que eu não conheço,

ouvi aqui parte, essas partes que suponho que sejam partes agora, que põem seriamente

em causa quem trabalha naquela unidade de saúde. Essas questões de falta de limpeza, é

falta de limpeza e ponto. E numa Unidade de Saúde acho que a assepsia, a limpeza, é

primordial e é uma responsabilidade indiscutível de todos os que lá trabalham, de todos os

que lá trabalham. Queria também dizer que naturalmente que tenho a tal reunião marcada

exatamente para o próximo dia trinta com o Presidente do ACES, onde, além disso, temos

outras questões que eu depois teria muito gosto de partilhar convosco, até porque como

sabem todo o fenómeno de agrupamentos dos nossos Centros de Saúde, das Unidades que

temos,  as  Unidades  de  Cuidados  de  Saúde  que  temos,  foram feitas  de acordo  com o

princípio da livre associação e correspondem no terreno a coisas um pouco disfuncionais e

o cúmulo da disfuncionalidade passa logo por a Unidade de Cuidados de Saúde, onde está

englobada a Unidade de Travassô… Eu acho que é o cúmulo mesmo, quando estamos a

falar,  por  exemplo,  de  na  mesma  Unidade  de  Cuidados  Saúde  estar,  por  exemplo,  a
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Mourisca, Travassô, Recardães e Fermentelos. Isto em termos de funcionalidade não me

parece que seja a melhor. É uma preocupação que eu sempre tive. O Dr. Pedro Almeida,

numa conversa que já tive há alguns tempos com ele, ficou, eu diria, com algum entusiasmo

relativamente a revermos este agrupamento que temos das diversas unidades no concelho.

Penso que é um bom assunto para nós mesmo aqui, em sede de comissão de saúde, a

comissão que abarque também este temas de saúde, poderemos aqui também discutir e

chegarmos aqui a consensos, naturalmente com todos os Presidentes de Junta, porque não

me  parece  absolutamente  nada  funcional  esta  harmonização  e  este  agrupamento  das

diversas unidades. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Queria agradecer à Carla Eliana a menção que fez ao funcionamento da Assembleia.

Nós não damos por ela, a Susana está lá, está claramente, eu não sei se ela vai dizer agora

coisa em linguagem gestual, porque estamos a falar dela. Saudamo-la, efetivamente é um

serviço que prestamos há algum tempo, nós estamos aqui, quase sempre nos esquecemos,

mas quem está nos está a ver pela Águeda TV naturalmente que a tem sempre presente. As

condições não são as ideais, nós vamos ver isso.---------------------------------------------------------

------ Queria também dar só uma pequena informação. Era só para dizer que na distribuição

dos pelouros da CIRA, eu fiquei com o Pelouro da Saúde também. Além de outros, fiquei

com o da saúde, até porque se perspetiva um conjunto de obras e eu entendo que ficamos

mais acautelados.” -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Jorge Miguel Santos Melo – PS: ----------------------------------------------------------------------

------ “Não é que estivesse previsto na minha intervenção, mas falando aqui no aspeto da

linguagem gestual, seria talvez interessante não pensar apenas na Águeda TV, porque a

linguagem gestual aqui poderá também fazer sentido para o público, visto que a senhora

está lá dentro e, se porventura, no público houver alguém que necessite desta linguagem,

não tem acesso a ela. Embora esteja cá fisicamente, depois não consegue, não consegue

ter acesso àquilo que aqui está a ser discutido. ------------------------------------------------------------

------ Agora por aquilo que me traz cá. Muitas foram as vezes que vim a este púlpito, tanto

aqui como nas Assembleias descentralizadas, e onde várias vezes fiz alusão à Freguesia ou

à União de Freguesias da Trofa, Segadães e Lamas, onde todos nós sabemos que havia

alguma divergência entre os dois  executivos.  E visto que estão aqui  neste momento os

novos presidentes, os novos atores políticos, aquilo que peço, sinceramente, aos dois é que

deixem para o passado o que é do passado e que não percam tempo relativamente ao

futuro daquela União de Freguesias, que eu sinto que saiu extremamente prejudicada por

causa destas divergências que existiram entre os dois executivos. ----------------------------------
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------ A título de pergunta, queria perguntar ao Senhor Presidente da Câmara. A ideia que

tenho é que o Pai Natal, quando foi contratualizado, terá sido para dois anos e não se quis

fazer um contrato por mais tempo pelo facto de ir haver eleições e, portanto, não quiseram

condicionar o novo executivo relativamente aos montantes. A ideia que tenho é que andará

na  ordem dos  50  mil  euros  pelos  dois  anos  que  foram contratualizados.  Queria  tentar

perceber se, porventura, este terceiro ano andará nos mesmos valores, se é um valor mais

elevado, que tipo de compromisso é que existe relativamente a essa situação. Ainda aqui

relativamente a questões do executivo que me parecem pertinentes, queria também tentar

perceber,  por  parte  do  Senhor  Presidente  da  Câmara,  o  que  é  que  tem  pensado

relativamente ao futuro e aos acessos ao Parque Empresarial do Casarão. Já mais que uma

vez foi  aqui  também mencionado na Assembleia Municipal,  principalmente em horas de

ponta, a zona da antiga –  da antiga que não é antiga porque ela ainda é Estrada Nacional 1

– tem ali um problema em hora de ponta, que cria grandes constrangimentos, com filas que

vêm desde os semáforos da Cerâmica do Alto até à rotunda do Intermarché e em sentido

oposto que vai quase até ao acesso, não digo até ao acesso do IC2, mas vai largamente

quase até à Revigrés. Portanto, em relação a isso, parece-me premente uma solução célere

para que essa situação seja resolvida o mais rápido possível e gostava de tentar perceber o

que é que pensam relativamente a este assunto. ---------------------------------------------------------

------ Mais que uma vez falei aqui nestas matérias e infelizmente o tempo vem-nos mostrar

que não teria a razão toda, mas teria alguma razão e este ano fomos altamente fustigados

pelos incêndios florestais. Felizmente, o nosso município passou aqui um bocadinho ao lado

desta matéria.  É uma intenção do atual governo a instalação nos politécnicos de vários

cursos  de  Proteção  Civil.  Eu  tive  o  cuidado  de  enviar  no  dia  vinte  e  cinco  ao  Senhor

Presidente da Câmara uma mensagem pelo Facebook fazendo alusão a isto, e aquilo que

peço ao Senhor Presidente Câmara é que esteja atento a esta situação. Não é da sua

competência, como é óbvio, a gestão da universidade e muito menos do politécnico, mas

dentro daquilo que for possível, faça pressão junto da Universidade de Aveiro para que se

consiga implementar na ESTGA um curso de Proteção Civil. Não é pelo curso em si, é por

tudo aquilo que ele vai trazer. Os cursos de Proteção Civil vão trazer muitos trabalhos de

campo,  muita interação com o planeamento florestal,  com a Câmara Municipal,  com os

bombeiros, trabalhos universitários, teses e afins, que todos eles ou na sua esmagadora

maioria irão ser ou irão ter como referência desse mesmo trabalho o município de Águeda e

portanto nesta perspetiva, para além de ser mais um curso, para além de virem mais alunos,

penso que o município sairá a ganhar bastante com esta situação. ----------------------------------
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------ Pretendia perceber junto do Senhor Presidente da Assembleia Municipal se irá ser uma

prática  corrente  no  futuro  as  Assembleias  Municipais  à  quinta-feira  ou  se  houve

eventualmente algum motivo específico para que fosse feita à quinta-feira, o que coloca aqui

grandes constrangimentos tanto para os deputados na preparação da própria Assembleia,

porque como toda a gente sabe trabalhamos e depois não temos tempo para ler toda a

documentação e por norma isto estende-se noite dentro e amanhã temos que estar todos

agarrados ao verbo, como se costuma dizer, e portanto, cria aqui alguns constrangimentos. -

------ Há cerca de meio ano, estive familiarizado com uma situação que me chocou bastante

na área da educação e tive conhecimento que cerca de,  e eu não sou a pessoa mais

indicada porque não tenho formação nesta área nem domino muito a área escolar, mas tive

conhecimento que 10% ou cerca de 10% da população portuguesa sofre de dislexia e de

disartria e há estudos internacionais que também o comprovam e no programa Aproximar

Mais queria tentar perceber como é que este novo executivo irá tentar colmatar esta falha

visto  que  nós  temos,  e  não  quero  cometer  aqui  nenhuma inconfidência,  se  porventura

estiver errado agradeço que o executivo me corrija, pelo que sei nós temos um psicólogo,

neste caso uma psicóloga a meio tempo para o agrupamento de Águeda e não temos

sequer terapeutas da fala, que são quem dão acompanhamento a este tipo de situações.

Ainda  nesta  matéria,  fiquei  altamente  chocado  quando  percebi  que  algumas  destas

situações acabam por  ser detetadas pelos professores.  Os professores acabam por  dar

conhecimento aos pais deste problema e, se porventura os pais não têm a sensibilidade

necessária para procurar ajuda nesta matéria, estas crianças acabam por ficar esquecidas.

Parece-me que, por muito que um pai queira ser um excelente pai, nem todos o são, não

têm o direito de condicionar o futuro dos seus filhos e portanto parece-me que a Câmara

deve criar aqui sinergias entre os agrupamentos escolares, CPCJ, Câmara Municipal, para

que  estas  situações  que  são  detetadas  pelos  professores  e  que  os  pais  não  dão  o

encaminhamento  necessário,  não  façam com que  as  crianças  saiam prejudicadas  pela

insensibilidade  ou  pela  falta  de  noção  da  gravidade  do  problema  por  parte  dos  pais.

Infelizmente, esta foi  uma das queixas que também ouvi por parte de um diretor de um

agrupamento de Águeda e chocou-me bastante esse professor tentar diligenciar para que

aquelas crianças fossem de certa forma acompanhadas,  mas depois  como os pais  não

estão sensíveis a matéria, a criança vai andando ali arrastada naquele processo e acaba por

sair prejudicada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Só mais um minuto. Já se falou aqui também da situação de Óis da Ribeira em duas

perspetivas  diferentes,  penso  que  foram  as  duas  mais  ou  menos  respondidas.

Relativamente àquilo que o Senhor Deputado Hilário Santos disse, eu penso o seguinte: ó
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Senhor Deputado, à política o que é da política, à saúde o que é da saúde. Aquilo que foi

feito ontem em Óis da Ribeira, o senhor esteve lá e eu também estive lá, pareceu-me um

número político com muito pouca elevação. O que está em causa neste momento em Óis da

Ribeira e Travassô é a instalação da Freguesia, dos órgãos da Freguesia. A parte da saúde

não é nesta fase. Fico ainda mais surpreendido como é que é possível nesta fase estar uma

senhora enfermeira em representação – foi assim que ela se apresentou – do Centro de

Saúde, num momento que deveria ser de instalação dos órgãos da freguesia. Acho que foi

número político para a vitimização e para mobilizar, como é óbvio, ou manipular o eleitorado.

É feio, acho que na minha opinião esta brincadeira terá que acabar. Há aqui culpa de todas

as partes. Há culpa, na minha perspetiva, do elemento mais votado, o Sérgio Neves. Haverá

culpa também dos Juntos, haverá culpa do PS, agora tem que haver aqui também bom

senso, não vamos continuar nisto  ad eternum. Parece-me que aqui os líderes partidários

terão que procurar aqui o entendimento dentro do bom senso, porque aquilo que me parece

que estamos a fazer é a faltar ao respeito às pessoas de Travassô e de Óis da Ribeira.

Estamos inclusive na minha perspetiva a faltar à democracia.” ----------------------------------------

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

------  “Senhor  Deputado,  antes  de  passar  às  respostas  do  Senhor  Presidente,  ia-lhe

esclarecer o seguinte. Efetivamente, por norma, salvo se alguma coisa excecional aconteça,

as Assembleias Municipais serão sempre à sexta-feira. Acontece que o ponto 3.2 obrigou-

nos a que ela tivesse que ser feita hoje porque a indicação dos membros era, no limite, até

amanhã e essa foi a razão pela qual estamos hoje aqui.” -----------------------------------------------

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

------ “Era só para dizer que o Pai Natal este ano foi adjudicado por 45 mil euros. Não tem

qualquer tipo de compromisso para o futuro. Portanto, não é… é um valor muito próximo

daquilo foi feito nos outros anos. -------------------------------------------------------------------------------

------ Relativamente às acessibilidades e sobretudo naquela zona, e sobretudo agora com o

crescimento do Parque Empresarial, efetivamente está-se a tornar um grave problema. Eu

diria que é um problema do nosso crescimento. Eu inclusivamente às vezes… naturalmente

que  começamos  pelo  Parque  Empresarial  e  também  já  sabíamos  que  caso  o  parque

empresarial se tornasse um sucesso, como se tem vindo a tornar, este problema iria surgir.

É um problema que vai merecer a nossa atenção, porque temos que implementar medidas

com alguma urgência. Relativamente ao curso de Proteção Civil, agradeço a missiva que

me mandou e efetivamente tomei a devida nota. Vamos estar atentos porque, efetivamente,

um curso  desses  nessa  nossa  zona  e  sobretudo  até  se  fosse possível  aqui  na  nossa

ESTGA faria todo sentido e naturalmente nos enriqueceria. --------------------------------------------
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------ Quanto à questão referiu do problema das dislexias, eu não sabia que era 10%, mas

de qualquer maneira, queria-lhe dizer que a Câmara Municipal tem uma terapeuta da fala a

tempo inteiro, que faz intervenção no pré-escolar, por enquanto. Vamos passar rapidamente

também ao primeiro Ciclo e começamos no pré-escolar porque foi assim definido com os

diretores das escolas. Queria dizer que essa intervenção naturalmente carece sempre da

autorização dos pais e naturalmente isso carece… é uma questão legal e incontornável.” ----

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

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

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

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

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

------ Neste ponto não foram feitas intervenções. ----------------------------------------------------------

-----  O  Presidente  da  Assembleia  prestou,  relativamente  aos  pontos  3.2  a  3.7,  os

esclarecimentos que a seguir se transcrevem: -------------------------------------------------------------

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

------  “Permitam-me informar  o  seguinte.  Como disse,  houve duas  reuniões  dos  Grupos

Municipais, os líderes de cada um dos Grupos Municipais, para tentar conciliar aqui algumas

situações e foi possível, foi possível o consenso do seguinte: Proceder à votação, uma vez

que se trata de votação de pessoas, ela terá que ser nominal, por sufrágio direto e universal.

E, como tal, isto levaria a termos que fazer pelo menos seis chamadas para procedermos a

seis votações e então decidiu-se que, se fosse possível e se houvesse entendimento nas

indicações de propostas para cada uma destas representações, se fosse possível, faríamos

numa única chamada e numa única votação a votação destas seis representações. E de

facto foi possível. Então tenho aqui na mesa seis propostas apresentadas em conjunto pelos

Grupos Municipais do PS, do CDS, do PSD e do Juntos para cada uma das representações

que estão, que constam aqui dos pontos 3.2 a ponto 3.7 da ordem de trabalhos. Vou passar

a ler cada uma delas. Sendo certo que uma vez que é uma, não sei se haverá mais alguma,

mas penso que não, mas uma vez que é uma para cada uma destas representações, será

designado todas pela letra A.” -----------------------------------------------------------------------------------

------  A  proposta relativa  ao ponto 3.2  foi  lida  pelo  Senhor  Presidente  da Assembleia  e

transcreve-se em seguida: ---------------------------------------------------------------------------------------

----- “No ponto 3.2. da Ordem de Trabalhos, os Grupos Municipais do PS, do CDS, do PSD e

do Juntos - Movimento Independente, aqui representados pelos seus líderes de bancada,

propõem para representantes de Juntas das Uniões de Freguesia da Assembleia Municipal

de  Águeda  no  XXIII  Congresso  da  Associação  Nacional  de  Municípios  Portugueses  o
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presidente da Junta de Freguesia, da União de Freguesias de Águeda e Borralha, Jorge

Castanheira, e o Presidente da Junta de Freguesias, da União de Freguesias do Préstimo e

Macieira de Alcoba, Pedro Vidal. Vai a presente proposta assinada pelos respetivos líderes

parlamentares, bem assim como os membros indicados, valendo a sua assinatura como

aceitação da mesma indicação.” ------------------------------------------------------------------------------- 

------  A  proposta relativa  ao ponto 3.3  foi  lida  pelo  Senhor  Presidente  da Assembleia  e

transcreve-se em seguida: ---------------------------------------------------------------------------------------

------ “Relativamente ao ponto 3.3, temos aqui uma proposta também, uma única proposta.

Os Grupos Municipais  do  Juntos -  Movimento Independente,  PS,  PSD e do CDS,  aqui

representados  pelos  seus  líderes  de  bancada,  propõem  como  representantes  da

Assembleia  Municipal  de  Águeda,  no  Conselho  da  Comunidade  dos  Agrupamentos  de

Centros  de  Saúde  Baixo  Vouga,  Pedro  Marques  pelo  Movimento  Juntos  –  Movimento

Independente como efetivo, e Isabel Ferreira, do PS, como suplente.” ------------------------------

------  A  proposta relativa  ao ponto 3.4  foi  lida  pelo  Senhor  Presidente  da Assembleia  e

transcreve-se em seguida: ---------------------------------------------------------------------------------------

------ “Temos aqui também uma única proposta, onde diz o seguinte: Os Grupos Municipais

do Juntos - Movimento Independente, PSD, PS e do CDS, aqui representados pelos seus

líderes de bancada, propõem como representantes da Assembleia Municipal de Águeda na

Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, CIRA, como efetivos, o Deputado Pedro

Alpoim pelo Juntos, o Deputado Hilário Santos pelo PSD, o Deputado Jorge Oliveira pelo PS

e o Deputado Miguel Oliveira pelo CDS. Como suplentes, João Figueiredo pelos Juntos, Gil

Abrantes  pelo  PSD e Manuel  Farias  pelo  PS.  Vai  a  presente  proposta  assinada pelos

respetivos líderes parlamentares, bem assim como os membros indicados. -----------------------

------  A  proposta relativa  ao ponto 3.5  foi  lida  pelo  Senhor  Presidente  da Assembleia  e

transcreve-se em seguida: ---------------------------------------------------------------------------------------

------ “Os Grupos Municipais do PSD, CDS e Juntos e PS propõem para representantes das

Juntas  das  Uniões  de  Freguesias  da  Assembleia  Municipal  de  Águeda,  na  Comissão

Municipal de Proteção Civil, o Presidente da Junta da União de Freguesias de Belazaima,

Castanheira e Agadão, Vasco Oliveira e o Presidente da Junta da União de Freguesias do

Préstimo  e  Macieira  de  Alcoba,  Pedro  Vidal.  A  proposta  vai  assinada  pelos  respetivos

líderes, bem como pelos membros indicados.” -------------------------------------------------------------

------- A proposta relativa ao ponto 3.6 foi  lida pelo Senhor Presidente da Assembleia e

transcreve-se em seguida: ---------------------------------------------------------------------------------------

-----“Os  Grupos  Municipais  do  PS,  do  PSD,  dos  Juntos  e  do  CDS  propõem  para

representantes das Juntas das Uniões de Freguesias da Assembleia Municipal de Águeda,

Ata da 5ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 23/novembro/2017



29

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

na Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, o Presidente de Junta da

União de Freguesias de Águeda e Borralha, Jorge Castanheira, o Presidente de Junta da

União de Freguesias de Belazaima, Castanheira e Agadão, Vasco Oliveira, o Presidente de

Junta de Freguesia de Macinhata do Vouga, Pedro Marques,  o Presidente de Junta da

União de Freguesias de Préstimo e Macieira de Alcoba, Pedro Vidal e o Presidente de Junta

da Freguesia de Valongo, Filipe Falcão, do Juntos. Vai a presente proposta assinada pelos

respetivos líderes e pelos membros.“ -------------------------------------------------------------------------

------  A  proposta relativa  ao ponto 3.7  foi  lida  pelo  Senhor  Presidente  da Assembleia  e

transcreve-se em seguida: ---------------------------------------------------------------------------------------

------ “Os Grupos Municipais do CDS, PS, PSD e Juntos, aqui representados pelos seus

líderes de bancada, propõem para representantes das Juntas de Freguesias da Assembleia

Municipal  de  Águeda,  no  Conselho  Municipal  de  Educação  Paulo  Tavares,  do  CDS,

Presidente de Junta da União de Freguesias de Trofa,  Segadães e Lamas do Vouga e

Wilson Gaio, PSD, como suplente, Presidente de Junta da União de Freguesias de Barrô e

Aguada  de  Baixo.  A  proposta  vai  assinada  pelos  respetivos  líderes,  bem  como  pelos

membros indicados.” -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Após a votação individual por escrutínio, verificaram-se os seguintes resultados: ---------

------ 3.2 – Eleição do Presidente de Junta de Freguesia para representar a Assembleia

Municipal no XXIII Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses; ----

------ A Proposta A, colocada a votação, foi aprovada por unanimidade com 32 votos. -------

------ 3.3  –  Eleição  do  representante  da  Assembleia  Municipal  no  Conselho  da

Comunidade dos Agrupamentos de Centros de Saúde – ACeS Baixo Vouga; --------------

------ A Proposta A, colocada a votação, foi aprovada por maioria com 31 votos a favor e 1

em branco. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.4  –  Eleição  dos  representantes  da  Assembleia  Municipal  na  Comunidade

Intermunicipal da Região de Aveiro; -----------------------------------------------------------------------

------ A Proposta A, colocada a votação, foi  aprovada por unanimidade com 32 votos a

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

------ 3.5 – Eleição do Presidente de Junta de Freguesia para representar a Assembleia

Municipal na Comissão Municipal de Proteção Civil; ------------------------------------------------

------ A Proposta A, colocada a votação, foi  aprovada por unanimidade  com 32 votos a

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

------ 3.6  –  Eleição  dos  Representantes  das  Juntas  de  Freguesias  na  Comissão

Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios; --------------------------------------------------

------ A Proposta A, colocada a votação, foi aprovada por unanimidade com 32 votos. -------
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------ 3.7  –  Eleição  dos  Representantes  das  Juntas  de  Freguesias  no  Conselho

Municipal de Educação; ----------------------------------------------------------------------------------------

------- O Senhor Presidente da Assembleia esclareceu, neste ponto que, por lapso, na ordem

de trabalhos foi indicada Comissão em vez de Conselho e, não havendo objeções, informou

que se procederia a esta alteração na redação da Ordem de Trabalhos. ---------------------------

------ A Proposta colocada a votação, foi aprovada por maioria com 31 votos a favor e 1 em

branco. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.8  –  Análise  e  Votação  da  proposta  para  a  constituição  de  Comissões

Permanentes da Assembleia Municipal de Águeda para o mandato de 2017-2021; -------

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

Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação, tendo sido aprovada por unanimidade a

proposta  para  a  constituição  de  Comissões  Permanentes  da  Assembleia  Municipal  de

Águeda para o mandato de 2017-2021. ----------------------------------------------------------------------

------ 3.9 –  Análise  e  votação da proposta da Câmara Municipal  de Fiscalidade do

Município de Águeda para o ano de 2018; ---------------------------------------------------------------

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

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

------ “Chamo a atenção que Águeda, efetivamente, nos últimos anos, tem-se vindo a afirmar

como território bastante competitivo e uma das áreas onde o pretendemos continuar a ser é

nesta área da fiscalidade. Efetivamente, é um esforço bastante forte que o município faz no

sentido de se tornar mais atrativo e abre mão a favor das famílias Aguedenses de uma

verba significativa. Somos um dos dezoito municípios no país ou, pelo menos até agora, que

o tem vindo a fazer, pelo menos com este impacto, e é um grande desafio que nos mantém,

efetivamente, com essa competitividade que queremos reafirmar aqui hoje.” ---------------------

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

------ “É sabido de há algum tempo, de muitos, que nós defendemos sempre que o município

ganha em afirmar-se em termos competitivos através duma fiscalidade relativamente baixa,

que torne mais atrativa a vinda de mais cidadãos para o nosso concelho e a permanência

daqueles que cá estão. Não é de certeza o fator decisivo, mas é um dos fatores que contam.

E a este propósito queria lembrar alguns dados preocupantes que nos vêm das últimas

eleições autárquicas. Nós perdemos entre 2001 e 2011, segundo os dados do INE, mais de

1300 habitantes, cerca de 2% da população. Mas se formos ver a evolução do número de

eleitores no nosso concelho, verificamos que em 2009 eles eram 43 870. Em 2013, 43 772.

Em 2017, 42 916. Ou seja, a tendência para o declínio demográfico no nosso concelho está

a continuar e até a acentuar-se, tendo em conta aquilo que se verificou entre 2009 e 2013, e
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entre 2013 e 2017. Quando falamos deste saldo, estamos a falar naturalmente dos eleitores

desaparecidos e aqueles que alteraram a sua residência e dos novos eleitores. E este saldo

é negativo e é preocupante. É preocupante porque estamos a falar de cidadãos ativos, na

sua  maioria,  que  vão  desaparecendo.  Este,  este  é  o  maior  problema  do  concelho  de

Águeda. Todos os argumentos, todas as propostas que nós fazemos, nós do CDS, vão no

sentido de combater paulatinamente este problema, porque a este problema acresce outro,

que  é  o  do  envelhecimento  da  população.  Ter  uma política  de  incentivo  à  fixação  de

habitantes não envolve naturalmente apenas a fiscalidade, envolve as obras estruturantes,

etc. Haveremos de falar disto noutra altura. Eu, em relação a esta proposta que aqui está…

ela vai de encontro àquilo que disse no momento da instalação, quando proferi discurso em

nome da bancada do CDS, dizendo que não contariam connosco para aumentar impostos.

E esta proposta aquilo que faz é manter os impostos e as taxas municipais e terá, por isso, o

voto  favorável  do  CDS,  com dois  reparos.  O primeiro é  que entendemos que se podia

avançar um pouco mais no que respeita à isenção da derrama, pelo menos até aos 150 mil

euros, uma coisa que já aqui ouvimos defender antes e com qual nós concordamos. A outra

tem a ver com o efeito prático da majoração para o triplo, prevista no Código do IMI. E o que

eu gostaria de saber é isto, e pergunto ao Senhor Presidente da Câmara, uma vez que lhe

fiz esta pergunta enquanto era Vice-Presidente da Câmara e estava a dirigir uma reunião

em que estava ausente o Senhor Presidente da Câmara, quantos municípios no país, dos

trezentos e oito concelhos de Portugal, quantos municípios do país é que estão a aplicar a

majoração  para  o  triplo  para  os  prédios  devolutos?  Sabendo  que  são  considerados

devolutos, os prédios que durante um ano não tenham consumos ou contratos de água, luz,

telecomunicações.  Sabendo nós também que parte destes números que aqui  vos disse

espelham o efeito da crise económica que vivemos, a alteração da globalização que leva

muitos dos mais formados,  aqueles em que o Estado e as famílias mais investiram em

termos absolutos, a ir procurar emprego no estrangeiro e a deixar cá em Portugal as suas

propriedades.  E,  portanto,  eu gostaria  de saber se tem agora,  passado quase um mês,

alguma resposta a esta questão. Quantos municípios no país é que para o ano de 2016,

estamos 2016 – o IMI é cobrado em 2017 – estão a aplicar a taxa, a majoração para o triplo

dos prédios devolutos.” -------------------------------------------------------------------------------------------

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

------  “Em  nome  do  Grupo  Municipal  do  PS,  venho  solicitar  ao  Senhor  Presidente  da

Assembleia  que  a  votação  da  proposta  de  fiscalidade  seja  desagregada  e  que  sejam

votados os vários impostos e taxas em separado, conforme tem sido prática habitual em

anos anteriores, permitindo assim que possa haver sentidos de voto diferentes nas várias
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situações. Esta proposta de fiscalidade não traz nada de novo, pois mantém as mesmas

medidas dos anos anteriores. Considero, no entanto, positivo que se continuem a beneficiar

os munícipes com as isenções permitidas por lei. Em relação à isenção da derrama do IRC,

que incide sobre o lucro tributável das empresas para sujeitos passivos com volume de

negócios anual igual ou inferior a 100 mil euros, era possível ir mais longe e deveria, em

minha opinião, ser alargado ao limite de 150 mil euros permitido por lei. É certo que para as

empresas  com  alguma  dimensão,  o  valor  da  derrama  acaba  por  não  ser  significativo,

conforme foi  afirmado nesta Assembleia por  diversas vezes pelo anterior  Presidente  de

Câmara.  No entanto,  para as muitas microempresas existentes no nosso concelho,  esta

poderia ser  mais  uma forma de incentivar  as mesmas a manterem a sua atividade e a

assegurarem muitos empregos, que são bastante importantes para o sustento de muitas

famílias. Sendo certo que a Câmara Municipal tem desenvolvido nos últimos anos várias

medidas  de  apoio  às  empresas,  das  quais  se  destaca  a  criação  de  condições  para

instalação de novas unidades industriais no Parque Industrial Empresarial do Casarão, não

é fácil às empresas de dimensão micro, na sua maioria de cariz familiar e com baixo volume

de negócios, beneficiar dos apoios criados pela Câmara. O aumento do valor de isenção da

derrama seria, em minha opinião, uma forma de alargar o apoio a mais empresas por todo o

concelho, beneficiando também as que não estão localizadas no centro da cidade e que já

são  de  certa  forma  beneficiadas  pelas  realizações  levadas  a  efeito  pela  Câmara

Municipal.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Eu temo que a proposta do meu colega Jorge Oliveira para que as propostas sejam

votadas em separado, não seja possível, porque a proposta que foi votada na Câmara foi

em conjunto e quer dizer – não sei se o Senhor Presidente pediu algum parecer sobre isto

ou não – mas estou convencido que esta proposta carece de legalidade e já vem mal da

Câmara, porque os impostos são impostos absolutamente diferentes e têm que ser votados

de forma diferente.  Tem que haver  a possibilidade  de,  quer na Câmara quer  nós aqui,

podermos votar a favor da derrama, contra o IRS, abster-nos na majoração… São impostos

diferentes, não podem ser votados num pacote de fiscalidade desta maneira. É certo que o

Senhor Presidente podia por à consideração da Assembleia e seriam votados em separado,

se a Assembleia assim o entendesse, mas temos um problema: é que o Senhor Presidente

não pode alterar as propostas que vêm da Câmara, julgo eu. E, portanto, eu acho que o

Senhor Presidente – é o repto que eu lhe lanço, se avançarmos nesta votação e se calhar

teremos que avançar – que peça depois  um parecer à CCDR sobre a legalidade desta

votação, porque me parece a mim que corremos o risco de estar aqui… Corremos o risco,
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não tenho certezas, Senhor Presidente da Câmara, não tenho certezas, mas estar aqui a

cometer esta ilegalidade. É certo que se estes impostos não forem… Se esta votação for

declarada nula, consideram-se os impostos do ano passado, portanto que são os mesmos,

penso eu, que esta proposta nos traz. Portanto, em termos de efeitos práticos, não sei se

são os mesmos todos, mas tenho esta impressão, em termos de efeitos práticos penso que

é nulo. No entanto, acho que seria interessante que o Senhor Presidente da Assembleia, se

não tiver, não sei se tem, ou se a câmara não tiver algum parecer da CCDR, que seja

pedido para não cometermos o risco de estar aqui a fazer uma asneira. ---------------------------

------ Em relação à análise dos impostos, pois, vem na linha do que tem sido feito como boa

prática e as boas práticas são sempre de elogiar. Como disse o Senhor Presidente e muito

bem, há bocado respondendo ao Mauro que interveio  aqui  do público,  pelas  contas do

município,  se  o  município  cobrasse as  taxas  máximas teria  uma receita  superior  em 4

milhões de euros. Mas o município, e bem, decidiu não o fazer. Decidiu não o fazer, porque

tem folga e porque deve apoiar  os seus munícipes.  Nós não estamos a perder  receita,

porque se olharmos, por exemplo, em relação a este ano, 2017, diz-nos o relatório trimestral

do revisor oficial de contas que em termos de impostos diretos andaremos na ordem dos 9

milhões e 100 mil euros de receita. No ano de 2016, tivemos 8 milhões e 600, no ano de

2013, portanto o ano que iniciou o anterior mandato, há quatro anos, tivemos 7 milhões e

300. Quer dizer que do ano 2013 para o ano de 2017, a receita de impostos por ano subiu

17%, portanto em cada ano esta Câmara tem arrecadado mais 1,7 milhões de euros, porque

há muito mais gente a contribuir, porque nós sabemos que o Estado funciona muito mal mas

que na parte tributária ele funciona muito bem naquilo que é para nos sacar e portanto nós

todos os dias estamos a pagar cada vez mais. Se nós recuarmos, por exemplo, a 2005,

quando esta Câmara tomou posse, o nível de receita de impostos diretos que hoje temos

são 37% por cento superiores àquilo que tínhamos em 2005. Hoje esta Câmara, e bem,

recebe 2,5 milhões de euros de impostos a mais, portanto a receita tem sempre vindo a

subir a nível global.  É certo que se esta Câmara quisesse poderia ainda receber mais 4

milhões, era uma opção, mas fê-la bem e nós, como no passado sempre pedimos e sempre

entendemos que seria interessante, estamos a apoiar esta proposta. -------------------------------

------ Ao nível dos prédios devolutos, eu não sei se a Câmara pode ser mais benevolente,

não na taxa, mas no conceito dos prédios devolutos. O conceito dos prédios devolutos acho

que  não  é  a  Câmara  que  define,  mas  a  Câmara  pode  provavelmente  olhar  para  as

reclamações  e  para  as  isenções  de  outra  maneira,  porque  há  muitos  prédios  que  são

considerados devolutos, mas que estão em perfeitas condições de uso, só porque não têm

efetivamente conta da água ou da luz é que efetivamente são logo considerados prédios
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devolutos. Portanto, eu penso que deverá haver aqui outra maneira de olhar para isto. Em

relação à questão da derrama – já o Miguel disse, já o Jorge disse – a posição do PSD é

conhecida há muitos anos, achamos que a derrama continua no máximo. Acho que não

havia de estar no máximo, mas mais importante do que isto tudo é acharmos que o dinheiro

da  derrama  não  é  aplicado  em  favor  dos  empresários  de  Águeda.  Nós  não  podemos

continuar a considerar que em Águeda, como zonas empresariais,  só existe um Parque

Empresarial  do  Casarão.  Antes  do  Parque  Empresarial  do  Casarão  já  havia  muitas

empresas,  muitos  industriais  e  são  estes  que  até  este  momento  contribuem para  esta

derrama e que continuam a ter péssimas condições nas suas áreas empresariais, não têm

sinalética nenhuma, não têm passeio,  não têm um conjunto situações, como vocês bem

sabem.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Apenas para, e na sequência da intervenção do nosso colega Hilário Santos, dizer que

já existem pareceres emitidos pela CCDRC em relação a esta matéria. Efetivamente, este

não é um dos assuntos em que a Assembleia Municipal não pode alterar a proposta da

Câmara Municipal,  ou seja,  simplificando,  este  é um dos assuntos em que,  de facto,  a

Assembleia  Municipal  pode aprovar,  pode alterar,  não configurando essa alteração uma

alteração à ordem de trabalhos,  pelo  que,  caso houvesse uma alteração decorrente da

Assembleia  Municipal,  seria  essa  proposta  que  ficava  a  valer.  Era  só  para  fazer  este

esclarecimento porque, entretanto, eu fui consultar e há um parecer da CCDRC em relação

a essa matéria. Por isso, caso se viesse a optar, só para obviar essa tentativa sem prejuízo

do Senhor Presidente entender e vir a pedir um parecer, mas de facto já existem, porque

esta situação tem-se levantado em vários municípios. Eu por acaso procurei, porque eu sei

que em tempos na Assembleia Municipal de Aveiro foi precisamente levantada esta questão

da possibilidade de ser ou não possível a apresentação dos vários impostos naquilo que

também na altura se denominou como um pacote fiscal. Eu, por acaso, não me recordo

como é que a situação depois na altura ficou esclarecida, mas creio que avançou e que não

houve depois qualquer impedimento. Pelo que, dentro daquilo que pude apurar e também

para  poder  contribuir  de  forma  positiva  para  ajudar  nestas  dúvidas  que  aqui  foram

levantadas, era isto que queria dizer.” ------------------------------------------------------------------------

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

------ “Eu esqueci-me de anunciar o voto, mas só uma nota. Na realidade, esta proposta

pode ser alterada, como diz a Carla. Não faz parte das propostas que a Assembleia não

pode alterar. Por exemplo, o orçamento da Assembleia não pode alterar, há um conjunto de

situações que a Assembleia não pode alterar, mas esta aqui faz parte das áreas em que a
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Assembleia  pode alterar.  Tenho dúvidas que ela possa alterar  neste conceito,  ela pode

alterar a proposta que vem da Câmara em que a derrama ou o IMI não é 0,3 é 0,35, pode

fazer isto. Tenho é dúvidas que ela possa alterar o conceito global, mas isso é uma dúvida

simplesmente.  Em face disto,  o PSD vota favoravelmente a  proposta,  com o meu voto

contra simplesmente para protesto à forma como vem a proposta redigida. Simplesmente

isto, porque o PSD está de acordo com o valor global, certo? Exceto na derrama, claro.” -----

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

------ “Como todos já perceberam, eu não sou jurista, mas todas as propostas que vão ao

executivo, naturalmente, são verificadas antes pelo gabinete jurídico da Câmara. Mas eu, já

agora, queria explicar porque é que isto surge agregadas este conjunto de propostas, é que,

percebam  que  este  município  que  cobra  a  mais  baixa  taxa  de  IMI,  que  devolve  aos

cidadãos, aos seus munícipes, todo o IRS que lhe chega, não lhe podem pedir que também

não se permita cobrar, por exemplo, 1,5% dos lucros. E volto a referir  que as derramas

incidem sobre o lucro das empresas, das empresas que têm lucros e, portanto, sobre os

lucros, repito, das empresas que movimentam mais que 100 mil euros por ano por ano.

Percebam que se vierem aqui desagregadas poderíamos correr o risco de vermos o IMI no

mínimo,  o IRS completamente  devolvido  e,  simultaneamente,  a  isenção imagine-se,  por

exemplo, da taxa de derrama. Foi esta a questão, nós naturalmente que percebemos, nós

temos que… Porque a derrama, embora percebam que é o rendimento razoável não vale a

pena, não estamos aqui a escamotear o que quer que seja. É um rendimento do município

que tem expressão. Eu diria que tem tanta expressão como praticamente os tais, os 5% do

IRS, da taxa variável de IRS. É esta a razão por que agregamos. Naturalmente que não

temos o dom de multiplicarmos os pães e temos que ir buscar financiamento onde quer que

seja.  Isto  com toda  a  clareza.  Acompanho o  Miguel  na  preocupação  da diminuição da

população. Estas medidas vêm claramente no sentido de incentivarmos a fixação de mais

pessoas, entrarmos diretamente nos bolsos das pessoas,  no sentido de não sermos tão

pesados.  E  portanto  isto  é  indiscutivelmente  um motivo  de atratividade,  sobretudo num

momento em que temos falta de mão-de-obra, em que precisamos claramente de gente que

venha para aqui trabalhar e que se fixe cá. Naturalmente que isto tem repercussões muito

positivas a todos os que habitam em Águeda, sobretudo aos que já cá residem que são

naturalmente a maior parte. É um esforço considerável do município. Não é por acaso que

este  ano são dezoito os  municípios que o fazem.  Águeda, indiscutivelmente,  é o maior

município em termos de dimensão que tem esta política e queria-vos também dizer uma

coisa muito simples. É que, a associar também a isto, as isenções que temos em taxas de

direito  de  passagem num conjunto  de  outros  impostos,  a  taxa  Municipal  de  Direito  de

Ata da 5ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 23/novembro/2017



36

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

Passagem,  de  Turismo  e  de  Proteção  Civil.  Tudo  isto  porquê?  Porque,  efetivamente,

pretendemos aligeirar ao máximo esta fiscalidade. Foi esta a razão porque nos fez fazer

esta proposta agregada e naturalmente que estou partilhar convosco a preocupação que

temos, porque efetivamente não era fácil ir mais longe. -------------------------------------------------

------ Uma nota relativamente à majoração. A majoração, mais do que o rendimento que

causa, que produz no município, é indiscutivelmente uma posição estratégica no sentido de

apostarmos  mais  na  disponibilização  da  habitação  e  sobretudo  num momento  em que

sentimos  claramente  que  em  Águeda  há  necessidade  de  habitação  e  neste  momento

também,  e  sobretudo  relativamente  aos  imóveis  degradados,  termos  uma postura  mais

proativa. Reparem numa coisa: nós temos 21 áreas de regeneração urbana e por todo o

concelho aprovadas. Nestas áreas de regeneração urbana, aplica-se toda uma fiscalidade

relativamente às obras em que temos IVA a 6%,  a isenção de IMI por 5 mais 5 anos,

dispensa de licenciamentos ou licenças gratuitas. E, portanto, estamos por um lado a dar

um junto de incentivos às pessoas que têm os imóveis e que precisam de fazer obras, por

outro  lado,  naturalmente  que  estamos  a  ter  tentar  ser  o  mais  pesados  para  que,

efetivamente,  este  mercado  mexa  e  as  pessoas  sintam  esta  necessidade.  Uma  nota

relativamente, e penso que foi o Jorge Oliveira que falou nesta questão, que é a questão

dos  imigrantes,  os  imigrantes  se  demonstrarem que  estão  efetivamente  emigrados  são

isentados e portanto nós temos alguma sensibilidade na aplicação destas majorações.” ------

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

------ “Ó Senhor Presidente, nós percebemos a sua intenção, mas para isso é que existe

democracia. O Senhor, ainda que entenda que os impostos devem ser todos votados em

conjunto, que é melhor para a Câmara, por isso é que eles são separados, por isso é que

nós não pagamos só um imposto em termos de Portugal. Há impostos diferenciados e eles

são  todos  diferentes.  Nós  percebemos  e  até  acompanhamos  muitas  vezes  a  sua

preocupação, só que na Câmara o senhor não deveria ter imposto a votação em conjunto,

porque não é legal do nosso ponto de vista, mas percebemos a intenção, mas ainda que a

nossa boa vontade seja muita, nós temos de cumprir com requisitos mínimos da lei, que são

impostos diferentes, votações diferentes. Segunda nota, peço desculpa, por vício de forma,

não sou eu que voto contra, é o líder do meu grupo que é o Gil Abrantes.” ------------------------

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

------ “Na proposta ao executivo, logo na primeira página, no cabeçalho, tem uma informação

dos serviços jurídicos que diz “cumpre os requisitos legais”. Não fui eu que escrevi.” -----------

------ Brito António Rodrigues Salvador – Presidente da Assembleia Municipal: ---------------
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------ “Bom, então tendo por base este parecer jurídico dos serviços jurídicos da Câmara e

também com a condição de efetivamente após a votação que se vai realizar, submeter esta

votação, este pedido de parecer ao CCDR para vir confirmar ou não se está legitimado,

vamos  passar  então,  não  havendo  mais  inscrições,  vamos  passar  à  sua  votação.  De

acordo?  Não  pode  haver  essa  proposta  de  separação,  porque  quem  pode  fazer  essa

proposta de separação é a própria… o executivo que apresente essa proposta.” ----------------

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

------ “Parece-me que foi feita aqui uma proposta de alteração da metodologia de apreciação

da proposta. É só isso, é só isso. Ninguém está a propor alterar os montantes. Aquilo que se

está a propor é alterar a forma de apreciar, de votar a proposta, fazendo uma de cada vez.

O que me parece lógico e é aquilo que deve acontecer. Ninguém está a alterar aquilo que foi

aprovado pela Câmara Municipal,  no sentido de alterar, por exemplo, a taxa de derrama

para isenção até 150.000 euros. Como eu aqui referi, isso não foi aprovado pela Câmara

Municipal, nós não vamos fazer essa modificação aqui, o que vamos alterar é a forma de

votar. Vamos apreciar cada uma das propostas pelo seu mérito e elas ou passam ou não

passam, é só isto. ” ------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Ora bem, Senhor Presidente, aquilo que eu, em nome do Grupo Municipal do PS,

solicitei  e vou ler  textualmente: Em nome do Grupo Municipal  do PS, venho solicitar  ao

Senhor  Presidente  da  Assembleia  que  a  votação  da  proposta  de  fiscalidade  seja

desagregada e que sejam votados os vários impostos e taxas em separado, conforme tem

sido prática habitual em anos anteriores. Foi isto que eu apresentei.” -------------------------------

------  Esclarecidas  as  dúvidas  relativamente  à  proposta  apresentada  por  António  Jorge

Pereira de Oliveira pelo Grupo Municipal, a mesma foi colocada a votação e aprovada por

maioria. Assim, a desagregação dos vários impostos e taxas para que possam ser votados

em  separado  conduziu  à  alteração  na  ordem  de  trabalhos  dos  pontos,  passando  a

configurar como ponto 3.9.1 o IMI, 3.9.2 o IRS, 3.9.3 a derrama, 3.9.4 as Taxas Municipais

de Direitos de Passagem e Ocupação de Subsolo, 3.9.5 a Taxa Municipal de Turismo e

3.9.6 a Taxa Municipal de Proteção Civil. --------------------------------------------------------------------

------ 3.9.1 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de Fiscalidade do

Município de Águeda para o ano de 2018: IMI ----------------------------------------------------------

------ A proposta relativa ao IMI foi colocada a votação e aprovada por unanimidade. -------

------ 3.9.2 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de Fiscalidade do

Município de Águeda para o ano de 2018: IRS ----------------------------------------------------------

------ A proposta relativa ao IRS foi colocada a votação e aprovada por unanimidade. -------
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------ 3.9.3 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de Fiscalidade do

Município de Águeda para o ano de 2018: Derrama --------------------------------------------------

------ A proposta relativa à derrama foi colocada a votação e aprovada por maioria com 19

votos a favor e 13 abstenções. ----------------------------------------------------------------------------------

------ 3.9.4 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de Fiscalidade do

Município de Águeda para o ano de 2018: Taxas Municipais de Direito Passagem e

Ocupação de Subsolo -------------------------------------------------------------------------------------------

------ A proposta relativa às Taxas Municipais de Direito Passagem e Ocupação de Subsolo

foi colocada a votação e aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------

------ 3.9.5 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de Fiscalidade do

Município de Águeda para o ano de 2018: Taxa Municipal de Turismo ------------------------

------ A proposta relativa à Taxa Municipal de Turismo foi colocada a votação e  aprovada

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

------ 3.9.6 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de Fiscalidade do

Município de Águeda para o ano de 2018: Taxa Municipal de Proteção Civil ---------------

------  A  proposta  relativa  à  Taxa  Municipal  de  Proteção  Civil  foi  colocada  a  votação  e

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

------ 3.10 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para a Adesão do

Município  de  Águeda  à  Associação  dos  Amigos  das  Forças  Armadas  enquanto

Membro Conselheiro; --------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Analisando o documento que serviu para convidar o município de Águeda a integrar

como membro conselheiro a Associação Amigos das Forças Armadas, gostaríamos de ver

esclarecidos  alguns  aspetos  e  então  tenho  algumas  questões  para  dirigir  ao  Senhor

Presidente da Câmara. Gostaria primeiro que esclarecesse qual é que é a relevância para o

município  da  integração  na  associação.  Atendendo  aos  objetivos  da  AFA,  que  estão

plasmados no convite, também gostaria que nos esclarecesse sobre como é que pensa que

o executivo municipal pode contribuir para a difusão dos conceitos doutrinários e culturais

relacionados com o desenvolvimento e progresso das Forças Armadas de Portugal. Como é

que pretende que o seu executivo colabore no sentido de estimular a implantação de uma

mentalidade de defesa nacional e de soberania. Finalmente, como é que pretende colaborar

com  diversas  entidades  sobretudo  com  as  que  se  interessam  e  dedicam  ao  estudo  e

investigação  de  temas  de  história  militar,  ou  de  estratégia  ou  de  geopolítica.  E,  agora

finalmente  mesmo,  lembrando que em Águeda,  durante  décadas,  esteve instalada uma

instituição de elevado prestígio militar,  a Escola Central  de Sargentos,  depois ISM, para
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Formação  de  Oficiais  das  Forças  Armadas  gostaria  que  nos  esclarecesse  sobre  se  o

Arquivo Municipal dispõe de fontes documentais que permitam a investigação, a realização

de trabalhos científicos sobre aquela instituição ou sobre o contributo que a mesma teve na

dinâmica do concelho de Águeda.” ----------------------------------------------------------------------------

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

------ “Sim, Senhor Presidente. Efetivamente, ainda bem que a Senhora Deputada lembrou e

muito  bem que  essa  tradição  que  Águeda  tem em termos  das  Forças  Armadas,  tanto

através  da Escola  Central  de  Sargentos  como do  Instituto  Superior  Militar,  mais  tarde.

Queria-lhe dizer,  Senhora Deputada, que vivem em Águeda muitos ex-militares que nos

mostraram  este  carinho  e  esta  vontade  de  que  o  seu  município  fizesse  parte  desta

associação como membro conselheiro.  Naturalmente que é  esta associação que vai  ter

todos  esses  objetivos,  portanto,  são  esses  os  objetivos  plasmados  na  escritura  de

constituição  da  referida  associação  e,  portanto,  respondendo  a  esse  apelo  de  alguns

munícipes, estamos a propor e naturalmente é esta a proposta temos, tão simplesmente

partilhamos convosco toda a informação que dispomos. Não sei exatamente o que é que o

arquivo tem neste momento porque não mandei consultar, mas naturalmente que no Arquivo

Municipal  haverá  menções  e  diversos  documentos  referentes  à  Escola  Central  dos

Sargentos e ao Instituto Superior Militar, eu diria que com um grau de probabilidade muito,

muito elevado, mas naturalmente que não mandei verificar.” ------------------------------------------

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

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

aprovou por unanimidade. Mais informou que nos termos do artigo 14º, n.º2, do Regimento,

as reuniões terminarão às 24 horas, caso sejam realizadas em qualquer dia da semana, de

segunda a quinta-feira, salvo nos casos em que a Assembleia delibere prolongar por mais

uma hora, facto que não foi contestado por nenhum dos presentes. ---------------------------------

------ 3.11 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para a Autorização

prévia de Compromissos Plurianuais, de acordo com o artigo 6º da Lei 8/2012, de 21

de fevereiro, Assunção para: ---------------------------------------------------------------------------------

------  3.11.1  –  Procedimento  de  Concurso  Público  com  Publicação  Internacional  –

Concessão  da  cantina  municipal  para  fornecimento  de  refeições  aos

estabelecimentos de educação do concelho e do bar anexo; -------------------------------------

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

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

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

------ 3.11.2 – Ajuste direto - Concessão cantina municipal e bar anexo; ----------------------
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------ Não havendo inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, o

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

aprovou por maioria com 3 abstenções do Grupo Municipal do CDS. ------------------------------

------ 3.11.3 – Aquisição de serviços de solicitadoria; ------------------------------------------------ 

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

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

aprovou por maioria com 3 abstenções do Grupo Municipal do CDS. ------------------------------

------  3.11.4  –  Aquisição  de  serviços  de  manutenção  do  software  informático  das

aplicações GIB, utilizadas no município de Águeda; -------------------------------------------------

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

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

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

------ 3.11.5 – Concurso Público de aquisição de serviços de manutenção de sistemas

de aquecimento, ventilação e ar condicionado instalados em edifícios municipais e

edifícios escolares; ----------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Ó  Senhor  Presidente,  esta  proposta  de  manutenção  inclui  manter  estes  ares

condicionados desligados durante o ano todo?” -----------------------------------------------------------

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

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

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

------ 3.11.6  –  Concurso Público  de  fornecimento de  materiais  de construção  para

armazém; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

------ 3.11.7 – Ajuste Direto para aquisição de serviços de manutenção de plataforma

elevatória instalada no Edifício Paços do Concelho; ------------------------------------------------ 

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

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

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

------ 3.11.8 – Ajuste Direto para aquisição de serviços de manutenção do elevador de

ligação da cota alta / cota baixa da cidade; --------------------------------------------------------------
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------- Não havendo inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, o

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

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

------ 3.11.9 – Sistema de Iluminação a LEDs e de Gestão instalado no Edifício Paços

do Concelho; -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

aprovou por  maioria, com 3 votos contra do Grupo Municipal do CDS e 1 abstenção do

Grupo Municipal do PSD. -----------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.11.10  –  Atribuição  de  apoio  para  execução  de  projeto  de  construção

apresentado pela Sociedade Recreativa e Musical de 12 de Abril; ------------------------------

------ Neste ponto da ordem de trabalhos foram feitas as intervenções que se transcrevem na

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

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

------ “Da documentação que nos foi remetida relativamente a este processo, diz que esta

candidatura rececionada em trinta e um de março foi extraviada ou erradamente arquivada

sem  ter  sido  devidamente  analisada  pelos  serviços.  É  estranho,  penso  que  é  uma

candidatura excecional  pelos montantes que envolve.  Nós,  em julho,  aprovamos aqui  o

conjunto dos subsídios atribuídos na sequência destas candidaturas e nenhuma delas se

aproximava à ordem de grandeza. Algo não terá corrido bem nos serviços da Câmara para

que  esta…  para  que  esta  candidatura  tenha  ficado  em  banho-maria,  tenha  sido

indevidamente arquivada. Acho que penaliza uma coletividade que, para concretizar as suas

obras, haja um procedimento de omissão ou de disfuncionamento a este nível. ------------------

------ Diz também que esta candidatura, que nós não tivemos acesso aos termos em que foi

feita, que tem o intuito de melhorar as acessibilidades e segurança do primeiro piso da sede,

melhorar  a  acústica de uma das  salas de concerto.  Eu  gostaria  que atentassem neste

aspeto. Melhorar as acessibilidades e a segurança do primeiro piso da sede e melhorar a

acústica de uma das salas de concerto,  porque de acordo com o regulamento que nós

aprovamos numa Assembleia Municipal realizada no Préstimo, com alguns ajustes feitos por

uma  comissão  da  qual  eu  participei  e  que  depois  a  assembleia  ratificou,  esse…  o

regulamento  que  enquadra  esta  apreciação  diz,  no  que  respeita…  Apoio  para  a

concretização de obras, conservação ou beneficiação de instalações no artigo 20º, o apoio

do Município é atribuído no máximo até 25% do orçamento apresentado pela associação. A

comparticipação financeira tem como valor máximo 65 mil euros no caso de construção e 10

mil euros no caso de obras de beneficiação. Olhando para a tipologia das obras tal como
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elas se apresentam nos orçamentos anexos, verificamos que só com uma distorção muito

significativa  poderemos  falar  em construção  de  uma sede,  não  só  porque  o  intuito  da

candidatura, segundo diz, é melhoria de acessibilidades e segurança, temos aqui obras de

melhoria de sanitários, temos a colocação de um elevador, temos uma escada de segurança

e que claramente estamos a falar de beneficiação, de uma sede existente, sendo assim o

limite máximo de comparticipação será 10 mil euros e não os 65 mil. -------------------------------

------ Para além disso, gostaria de realçar aqui ainda dois ou três pontos. O primeiro deles é

que  o  somatório  das  propostas  que  estão  anexas  ao  processo  não  atinge…  Não

conseguimos chegar aos 160 mil  euros,  163 mil  euros,  que se diz que será o valor  da

candidatura ao qual com o acrescimento do IVA este valor atingiria o número quase redondo

de 200 mil e 49 euros, que é atingido adicionando-lhe IVA. Eu chamo a atenção que uma

das propostas da Schindler que, ao abrigo do princípio da inversão do sujeito passivo, o IVA

é 0%. Nesta proposta, não tem 23% de IVA em cima, não sei se é ao abrigo de … Penso

que a Sociedade 12 de Abril é uma entidade de utilidade pública e o regime de fiscalidade é

capaz de permitir fazer o retorno do IVA destas construções. Dá a ideia que se tentou aqui

atingir  o  número,  é  o  que  parece,  que  se  tentou  atingir  um  número  redondo  e  este

enquadramento dos… No regulamento, o valor máximo para obras de beneficiação é de 10

mil euros, foi isto que nós aprovamos nesta Assembleia. -----------------------------------------------

------  Eu  penso  que  o  funcionamento  dos  apoios  no  âmbito  do  Associativismo Cultural,

Recreativo e Desportivo é capaz de ser uma área a merecer trabalhos da Comissão de

Turismo,  Juventude,  Desporto,  Cultura  e  Recreio  e  desde  já,  e  atendendo  a  que  este

processo chega-nos aqui aprovado já pelo executivo numa reunião em que não esteve o Dr.

Gil Nadais, mas foi ali por volta do dia 19, 20 de setembro, como é que este processo tão

obviamente  tem estas  falhas  de instrução  é  aprovado sem qualquer  tipo  de reparo  no

executivo? E a minha proposta, que desde já quero dizer porque isto configura não apenas

irregularidades mas claramente ilegalidades, que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista

votará  contra  esta  proposta.  Mas  deixo  uma  proposta  à  Mesa  da  Assembleia:  que  a

Comissão de  Turismo,  Juventude,  Recreio  e  Desporto  que  avalie  este  processo  e  que

inquira  em que  condições  é  que  ele  foi  conduzido  e  que  apresente  o  resultado dessa

inquirição a esta Assembleia.” ----------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Eu antes queria tentar sossegar-vos, que não há aqui tentativa de chegar a qualquer

tipo de número. Há uma análise técnica e, naturalmente, essa análise técnica é feita de

acordo com regulamentos ou, pelo menos, pretende-se que o seja. E há aqui uma questão

que  levantou,  relativamente  à  questão  do  IVA,  que  nós  estivemos  a  verificar  aqui  os
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documentos, que pode constituir um erro de apreciação. E eu pedia ao Senhor Presidente

para retirar a proposta. --------------------------------------------------------------------------------------------

------ Após a intervenção do Presidente da Câmara, o ponto 3.11.10 foi retirado. ---------------

------ 3.11.11 – Aquisição de serviços de Revisão Legal de Contas para os anos de

2018 a 2020; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

aprovou por maioria com três abstenções do Grupo Municipal do CDS. ---------------------------

------ 3.11.12 – Aquisição de serviços de contratação de meios, serviços e aplicações

informáticas  com a  disponibilização  de  uma plataforma  eletrónica  de  contratação

eletrónica relativa aos procedimentos de formação de contratos públicos, de acordo

com o disposto no Código dos Contratos Públicos; -------------------------------------------------

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

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

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

------ 3.11.13.  Atribuição  de  apoio  para  execução  de  projeto  de  beneficiação

apresentado pela Fábrica da Igreja Paroquial Freguesia da Trofa. ------------------------------

------ Relativamente a este ponto, registaram-se as intervenções seguidamente transcritas: --

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

-------  “Quanto  à  proposta  do  executivo  número  625/2017,  ponto  ora  aqui  em  apreço,

concretamente  quanto  à minuta do protocolo  que nos foi  apresentado e  que consta na

documentação que analisamos certamente com cuidado, protocolo esse a celebrar entre o

município de Águeda e a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia da Trofa e que tem como

objeto  a  atribuição  de  apoios  financeiros  para  a  execução  de  projetos  e  obras  de

beneficiação do edifício sede, concretamente o auditório, prevê o ponto dois na cláusula

quarta como obrigação do segundo outorgante,  ou seja,  como obrigação da Fábrica da

Igreja Paroquial da Trofa, promover a atividade física e do desporto, conforme previsto na lei

dos contratos programa. Aquilo que eu pretendo aqui saber, Senhor Presidente da Câmara

Municipal, é se nas atribuições da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia da Trofa está a

promoção deste tipo de atividades, física e de desporto, que lhe permita cumprir com todas

as obrigações decorrentes do protocolo.  Se,  porventura,  tal  redação da cláusula quatro,

concretamente no ponto número dois, resultar de um mero erro fruto do copy paste, desde

já solicito a sua correção. O PSD também se congratula com o apoio financeiro concedido

ou a conceder à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia da Trofa, ficando, desde já, a
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ressalva que o mesmo, a ser aprovado, deverá também ser estendido a todas as propostas

apresentadas de hoje em diante para as demais fábricas, fabriqueiras.” ----------------------------

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

------ “A informação que nos está a chegar é de que, naquele espaço, a Fábrica da Igreja

efetivamente propõe-se a realizar atividades desportivas, físicas, desportivas e culturais, e

tem lá inclusivamente escuteiros e tal. Penso que não é grave, claramente estamos aqui a

apoiar as obras, e portanto, estamos a apoiar as obras. Se elas servem para correr ou para

dar saltos, não sei. Não sei.” ------------------------------------------------------------------------------------

------ Jorge Miguel Santos Melo – PS: ----------------------------------------------------------------------

------  “Queria tentar  perceber  se esta,  como tantas  outras  situações em que aprovamos

subsídios para as fábricas da igreja, se as fábricas da igreja se incluem nos regulamentos

referentes ao associativismo, porque penso que não. Fábrica da Igreja, todos nós sabemos,

e isto não é especificamente contra a Fábrica da Igreja da Trofa ou qualquer outra, como

nós sabemos há aqui uma componente religiosa e, em termos de contribuinte, estamos a

falar de um contribuinte que está inerente à Diocese de Aveiro. Portanto, eu acho… Se nós

vamos assumir isto, conforme assumimos no passado, com estes apoios, então o desafio

que lanço aqui ao executivo, da mesma forma que há pouco retirou aquele ponto, se calhar

deveria pensar o mesmo para este e antes de continuarmos com este tipo de subsídios,

elaborar um regulamento específico para este tipo de comparticipações. Já sugeri também

no  passado,  e  já  que  estamos  a  falar  nisto  gostaria  também  de  perguntar  ao  Senhor

Presidente, que na altura, na qualidade de vice-presidente, foi-lhe era sugerido isso. Como é

que está a elaboração do regulamento para as Associações de Proteção Civil, para a Cruz

Vermelha  Portuguesa,  para  os  bombeiros  e  tantas  outras  instituições  que  ficam  aqui

bocadinho à margem e depois  coloca-se sempre aqui  este problema na aprovação das

propostas, porque aquilo que estamos aqui a tentar fazer é tentar enquadrar a Fábrica da

Igreja num regulamento que não está elaborado especificamente para esse efeito. Portanto,

se  queremos  fazer,  assuma-se  politicamente  que  se  quer  fazer  e  elabore-se  um

regulamento específico para estas matérias.” --------------------------------------------------------------

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

------ “O meu entendimento é simples relativamente a esta matéria. Há um investimento de

cerca de 15 mil e 22 euros por parte da Fábrica da Igreja, claramente com o objetivo de

promover atividades culturais, desportivas e recreativas. Não é uma situação única e muito

menos primeira e, portanto, é este o objetivo e volto a lembrar a questão primordial que traz

aqui estas propostas, que é a questão da plurianualidade. É sobre isto que a Assembleia se

está a pronunciar. No entanto, naturalmente que as pessoas serão livres de concordar ou
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não  com  esta  questão  e  se  entenderem  votar  negativamente,  naturalmente  que  a

democracia, naturalmente, assim o permite. Agora, não vale a pena, não é uma situação

única,  não  é  a  primeira  vez  que  isto  acontece  e,  claramente,  o  objetivo  enquadra-se

perfeitamente.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Eu gostava que isto ficasse claro. Por aquilo que eu me apercebi, é que este auditório

vai ser apoiado porque vai servir para a prática de desporto e esse tipo de situações. E

também  não  responderam  a  uma  questão,  é  se  esta  associação  está  enquadrada  no

regulamento, se isto é permitido ou não pelo regulamento e se isto é claro assim. Se outra

comissão paroquial vier a apresentar uma proposta para fazer uma sala qualquer e que

digam que vão lá dar uns pulos, se a Câmara também vai efetivamente apoiar.” –---------------

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

------ “Não, eu já respondi a esta pergunta,  já disse claramente que não é uma situação

única e não se trata… Eu, já agora, o Centro Paroquial da Trofa gostaria de lembrar a todos

inclusivamente que as escolas da Trofa estiveram lá a funcionar e, portanto, o serviço que

presta e que tem vindo a prestar à população naturalmente vai muito além das questões

ligadas ao espiritualismo e à igreja. E portanto volto a dizer não é uma situação única, do

meu conhecimento e desde há muito tempo e, portanto, está perfeitamente enquadrada e

aliás eu tenho aqui o Senhor Presidente da Junta que corrobora com toda a certeza, até

porque tem inclusivamente conhecimento profundo daquilo que se lá passa.” --------------------

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

------ “Apenas para fazer alguns reparos. Em relação àquilo que a minha colega Ana Rita

aqui referiu, creio que o que ela quis dizer é se nos estatutos, na constituição da própria

Fábrica da Igreja estava prevista esta finalidade que depois possa… Era isso? Era, não era?

Exatamente.  Isto… Eu  creio  que era  esta  a  preocupação  dela  porque se,  de  facto,  os

estatutos desta, da Fábrica da Igreja não preveem esta finalidade, temos aqui de facto…

podemos ter aqui de facto um problema, mas se o executivo diz que essa situação está

salvaguardada e assume essa responsabilidade, ficaremos todos mais tranquilos. Se não e

se entender por bem verificar, aí ficaremos ainda todos mais tranquilos. Para além desta

situação, e aproveitando também a minha vinda aqui e tal como já aconteceu no passado,

tem sido um hábito, acabou por se tornar num hábito, estas aprovações tardias de pedidos

de apoios e queremos todos, até porque se o regulamento foi criado foi precisamente para

que houvesse uma maior transparência, para que todas as associações respeitassem os

prazos, foi esse, foi essa a finalidade da criação do regulamento de apoio ao associativismo

e por isso é que pedia às associações, ao próprio executivo que incentivasse esse maior
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cumprimento, que estas situações não se tornassem cada vez mais um hábito, que fossem

de facto uma exceção e não cada vez mais a regra. Não digo tanto a regra, mas não tantas

vezes um hábito, como se tem tornado.”----------------------------------------------------------------------

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

------ Senhor Presidente, a questão é muito clara e voltamos aqui. O que está em causa

efetivamente  é  esta  questão  da  plurianualidade.  Relativamente  às  outras  questões,  as

aprovações estariam feitas antecipadamente. Estamos a pedir à Assembleia que autorize a

questão da despesa em mais do que um ano civil,  é  isto.  Relativamente à questão da

habituação, isto está perfeitamente salvaguardado por uma razão muito simples, é prática

da Câmara aceitar estas questões quando é a primeira vez. Quando alguém é reincidente

pura  e  simplesmente  não,  e  portanto  essa  questão  estamos  a  acautelá-la.  Agora,

efetivamente, já houve situações, pela primeira vez, damos este benefício e pronto.” ----------

------ Jorge Miguel Santos Melo – PS: ----------------------------------------------------------------------

------ “Apenas aqui para esclarecer e isto acaba por ser um preciosismo, mas o que está

aqui no ponto não é a plurianualidade, o que está aqui é apoio para execução de um projeto

de beneficiação. Que se assuma que se quer fazer isto e contra isto nada, tem é que se

assumir isto e elaborar regulamentos específicos para esta matéria, é tão simples quanto

isso.  Ou então corrija-se o ponto,  que não está bem redigido,  porque senão aquilo  que

estaremos aqui a aprovar é uma ilegalidade.”---------------------------------------------------------------

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

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

aprovou por maioria, com duas abstenções do grupo do Partido Socialista. ----------------------

--------------------------------- PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ---------------------------

------ Neste período não foram feitas intervenções. --------------------------------------------------------

------ E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia deu por encerrada a

sessão, da qual, para constatar, 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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