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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

Ata da 4 Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda,

 de 21 de setembro de 2018

------ Aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, pelas vinte e

uma horas, teve lugar a quarta Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda, com

a seguinte Ordem de Trabalhos: -------------------------------------------------------------------------------

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

------- 1.1.1 - Ata da 5ª Sessão Ordinária, de 23 de novembro de 2017; -------------------------

------- 1.1.2 - Ata da 1ª Sessão Extraordinária, de 19 de janeiro de 2018; -----------------------

------- 1.1.3 - Ata da 1ª Sessão Ordinária, de 28 de fevereiro de 2018; ---------------------------

------- 1.1.4 - Ata da 2ª Sessão Extraordinária, de 28 de março de 2018; ------------------------

------- 1.1.5 - Ata da 3ª Sessão Extraordinária, de 25 de abril de 2018; --------------------------

------- 1.1.6 - Ata da 2ª Sessão Ordinária, de 27 de abril de 2018; ---------------------------------

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

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

-------  3.1  Apreciação  da  informação  escrita  do  Exmo.  Sr.  Presidente  da  Câmara

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

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

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

------- 3.2 Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para Autorização prévia

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

fevereiro, para: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 3.2.1 - Aquisição e distribuição de fruta, no âmbito do Programa Regime de Fruta

Escolar nos estabelecimentos de educação do concelho de Águeda, mencionado no

Anexo A; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 3.2.2 - Atribuição de apoios no âmbito do Código Regulamentar do Município de

Águeda  –  Associativismo  Cultural  Recreativo  e  Juvenil  (F1)  e  Social  (F3)  –

Associativismo Cultural e Recreativo; ---------------------------------------------------------------------

------- 3.2.3 - Atribuição de apoios no âmbito do Código Regulamentar do Município de

Águeda  –  Associativismo  Cultural  Recreativo  e  Juvenil  (F1)  e  Social  (F3)  –

Associativismo de Solidariedade Social. -----------------------------------------------------------------

-------  3.3  Análise,  apreciação  e  votação  da  proposta  da  Câmara  Municipal  para

Concessões de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão (BT); ---------------------
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------- 3.4 Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para acesso à Linha de

Crédito no âmbito da RSFGC a efetuar pela Câmara Municipal de Águeda - Decreto-Lei

n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua redação vigente; -----------------------------------------------

-------  3.5 Análise, apreciação e votação da proposta sobre o Plano de Adaptação as

alterações Climáticas do Município de Águeda – PAAC Águeda; -------------------------------

------- 3.6 Análise, apreciação e votação da proposta sobre a celebração do protocolo

relativo  à  cobrança  coerciva  de  taxas  ou  outras  receitas,  administradas  pelo

Município de Águeda, a celebrar com a Autoridade Tributária e Aduaneira - Execuções

Fiscais; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------  3.7  Análise  e  votação  da  proposta  da  Câmara  Municipal  para  aceitação  de

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

de  Fermentelos,  no  âmbito  da  organização  do  evento  “Fermentelos  Fest  2018”  -

Código Regulamentar (F4); ------------------------------------------------------------------------------------

------  3.8 Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para doação de viaturas

ligeiras à União de Freguesias de Préstimo e Macieira de Alcôba; ------------------------------

------- 3.9 Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para concessão de apoio

financeiro a: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.9.1 - União de Freguesias de Águeda e Borralha; --------------------------------------------

------ 3.9.2 - União de Freguesias de Préstimo e Macieira de Alcôba. ----------------------------

-------  3.10 Análise e votação da proposta da Câmara Municipal  para retificação do

Protocolo com a CERCIAG para Implementação de uma Casa de Abrigo para Pessoas

com Deficiência. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

------ Luís Pina Figueiredo – Juntos ----------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

------ Paula Cristina Lito de Almeida – Juntos ---------------------------------------------------------------

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

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

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

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

------ Irene Henriques – em representação do PUF de Aguada de Cima; ---------------------------

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

------ Wilson José de Oliveira Dias Gaio – 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; ------------------------------------------

------ Hugo Silva – em representação do PF Macinhata; ------------------------------------------------

------ Pedro António Machado Vidal – PJ da União das Freguesias de Préstimo e Macieira;

-------- Artur Jorge dos Santos Henriques – PUF de Recardães e Espinhel; ------------------------

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

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

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

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

------ Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente; -------------------------------------

------ Edson Carlos Viegas Santos – Juntos; ----------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

sessão através dos canais de comunicação, nomeadamente a Águeda TV, desejando a

todos  um  excelente  trabalho  O  Senhor  Presidente  da  Assembleia  foi  secretariado  por

Cristina Paula Fernandes da Cruz e Daniela Carina Mendes. --------------------------------------
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----------------------------------------- JUSTIFICAÇÕES DE FALTAS ---------------------------------------

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

------- O deputado Pedro Alpoim, que seria substituído pelo deputado Luís Armando Ferreira

Pina Figueiredo; o Senhor Presidente da união das freguesias de Recardães e Espinhel,

que seria substituído pelo secretário Artur Jorge dos Santos Rodrigues; a Vereadora Luísa

Carvalho;  o presidente da Junta de Freguesia de Aguada de Cima Albano Marques de

Abrantes, que seria substituído pela tesoureira da junta Irene Henriques; a deputada Maria

João Tavares que seria substituída por Armando Paulo Galhano que seria substituída pela

deputada  Paula Cristina Lito de Almeida; -------------------------------------------------------------------

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

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

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

----- Grupo Parlamentar os Verdes sobre projetos lei para alimentação escolar; ---------------

-----  Grupo Parlamentar os Verdes sobre projeto lei medidas para promover a qualidade

das refeições escolares; ------------------------------------------------------------------------------------------

------ Grupo Parlamentar os Verdes sobre o projeto de recursos de água que desaguam na

Barrinha do Esmoriz; ------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Grupo Parlamentar os Verdes sobre o projeto de resolução número novecentos e

setenta e um que determina a não repercussão sobre os utentes nas taxas municipais no

direito de ocupação do sub solo; -------------------------------------------------------------------------------

-----  Grupo  Parlamentar  os  Verdes sobre  o  projeto  de  resolução  da  necessidade  de

recuperar  a  profissão  de  guarda  rios;

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

------ Email do Gabinete da Secretaria de Estado das Autarquias Locais, remetido pelo

Gabinete do Senhor Presidente da Câmara sobre a lei quadro da descentralização: -----------

------ Comunicação da DGAL sobre a lei quadro da descentralização; -------------------------------

------  Oficio  do  Ministro  da  Administração  Interna,  Eduardo  Cabrita,  sobre  a  lei  de

transferência de competência das autarquias; --------------------------------------------------------------

------ Fenprof sobre a lei quadro da descentralização; ---------------------------------------------------

------ Associação Nacional de Municípios sobre a lei quadro da descentralização; -----------

------ Grupo Parlamentar os Verdes sobre o projeto de resolução, necessidade de revisão

do rácio de auxiliar de ação educativa; -----------------------------------------------------------------------

------ Assembleia Municipal de Montemor o Velho sobre uma moção relativa ao fecho de

um balcão da CGD -------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------- Análise e Votação de Atas: -------------------------------------------
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------- 1.1. – Ata da 5ª sessão ordinária de 23 de novembro de 2017. ----------------------------

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

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

------ “Efetivamente, eu queria falar um pouco sobre este ponto. Vinha-lhe aqui perguntar e

espero que me faça chegar esses dados. Quem é a empresa que presta os serviços da

transcrição das atas? De onde é? e quanto é que custa o serviço? No entanto, não posso

deixar de refletir um pouco sobre isto. Nós, ao contrário do executivo em permanência, não

somos profissionais  da matéria,  e  para que o público lá  em casa perceba,  hoje  vem à

votação um conjunto de atas  que perfazem um total  de 293 páginas.  A informação do

presidente  tem  57  páginas.  A  ordem  de  trabalhos  tem  768  páginas.  Cada  deputado

municipal, para em consciência votar, tem de analisar 1118 páginas e isto no período que

vai de terça-feira ao final da tarde até hoje. -----------------------------------------------------------------

------  Como  sabe  Senhor  Presidente,  no  início  do  mandato,  vim  aqui  e  disse-lhe  em

consciência que estava disponível naturalmente para apreciar cada ata na reunião seguinte

e que como ponto princípio votaria contra se tal não se verificasse. Portanto, eu queria que

percebesse que quando se falam de princípios, nós os deveríamos de manter. Portanto, se

me permite eu faria esta intervenção já em declaração de voto da minha parte, informando

que, tanto nesta como nas outras, irei votar contra. -------------------------------------------------------

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

------- “A minha intervenção vem exatamente no mesmo sentido da que foi feita agora pelo

deputado Carlos Almeida, porque eu tenho que confessar que não tive possibilidade de ler

com profundidade todas a as atas que vêm para aprovação. No que respeita às minhas

declarações nesta Assembleia, o que noto é que a ausência de pontuação torna realmente

difícil,  até  para  mim  que  as  proferi,  compreender  o  sentido  das  mesmas,  o  que  é

extraordinário! e portanto, Senhor Presidente não tive possibilidade sequer, no que respeita

às minhas próprias declarações, de lhe enviar, como fiz da outra vez, o texto com o sentido

exato daquilo que foi dito, tendo em conta que, naturalmente, cada um tem a sua própria

forma de discursar. Mas, penso que a pontuação é uma coisa indispensável para podermos

apreender o sentido exato daquilo que é dito, e por esse motivo Senhor Presidente, sendo

forçado a votar estas atas, não me, não, não posso deixar de proceder de outra forma que

não votar contra.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Brito António Rodrigues Salvador – Juntos: -----------------------------------------------------

------- “Oh senhor deputado, se eu percebi, o senhor deputado diz que não teve tempo de

olhar para elas. Mas diz que não teve tempo também de ler as suas declarações, mas que

pareceu que tinha falta de pontuação. É isto? e por esse motivo vota contra”. --------------------
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------- Luís Miguel Marques Vidal de Oliveira - CDS ----------------------------------------------------

------- “É quase isso Senhor Presidente. O que eu disse, foi que não tive tempo de ler as atas

na íntegra e cingindo-me apenas à leitura das minhas declarações, encontrei erros ou falta

de pontuações que alteram ou perturbam a compreensão daquilo que foi dito. E, por esse

motivo, tendo de votar as atas hoje, tenho de votar contra.” --------------------------------------------

------- Colocada a votação a ata foi aprovada por maioria com 4 abstenções do PSD e 2 do

CDS, 2 voto contra do PSD e 1 voto contra do CDS.. ----------------------------------------------------

------ 1.2. Ata da 1ª sessão extraordinária de 19 de janeiro de 2018. ---------------------------

------- Não havendo intervenções neste ponto, foi o mesmo colocado à votação, tendo a ata

da primeira sessão extraordinária de 19 de janeiro de 2018, sido aprovada por maioria com

6 abstenções do PSD, 2 abstenções do CDS, um voto contra do PSD e um voto contra do

CDS. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 1.3. Ata da 1ª sessão ordinária de 28 de fevereiro de 2018 ---------------------------------

------ Não havendo intervenções neste ponto, foi o mesmo colocado à votação, tendo a ata

da primeira sessão ordinária de 28 de fevereiro de 2018 sido aprovada por maioria com 5

abstenções do PSD 2 abstenções do CDS, 1 voto contra do PSD e 1 voto contra do CDS.

--------- 1.4. Ata da 2ª sessão extraordinária de 28 de março de 2018. ---------------------------

------- Não havendo intervenções neste ponto, foi o mesmo colocado à votação, tendo a ata

da segunda sessão extraordinária de 28 de março de 2018 sido aprovada por maioria com 2

abstenções do CDS e 5 abstenções do PSD, 1 voto contra do PSD e 1 voto contra do CDS. 

------- 1.5 Ata da 3ª sessão extraordinária de 25 de Abril de 2018. --------------------------------

------ Não havendo intervenções neste ponto, foi o mesmo colocado à votação, tendo a ata

da terceira sessão extraordinária de 25 de Abril foi aprovada por maioria com 5 abstenções

do PSD, 1 voto contra do PSD. ---------------------------------------------------------------------------------

------- 1.6. Ata da 2ª sessão ordinária de 27 de abril de 2018. ---------------------------------------

------- Não havendo intervenções neste ponto, foi o mesmo colocado à votação, tendo a ata

da segunda sessão ordinária de 27 de abril  de 2018 sido  aprovada por  maioria  com 2

abstenções do CDS e 4 abstenções do PSD, 1 voto contra do PSD e 1 voto contra do CDS. 

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

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

------ Carla Moreira ------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “O meu nome é Carla Sofia Moreira, natural de Águeda e educadora de infância. Sou

mãe do Tomás Francisco, aluno da EB1 Fernando Caldeira e representante da turma TFS

12.  Todos os dias,  em tempo de aulas,  faço a caminhada com o Tomás em direção à

escola,  procuro integrar-me na medida do possível no funcionamento da escola, sempre
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com o apoio da direção. -----------------------------------------------------------------------------------------

------- No início do ano letivo de 2017/2018, o Dr. Paulo Pimentel diretor da escola deixou a

seguinte mensagem aos alunos e encarregados da educação: ---------------------------------------

------- «a escola não é só um edifício, uma concentração de tijolos e cimento. É acima de

tudo uma construção humana, uma família feita por pessoas que se dedicam e trabalham

diariamente  para  criar  um ambiente  propício  e  confortável,  para  que  as  aprendizagens

sejam  mais  fáceis  de  conseguir,  objetivos  imprescindíveis  sem  dúvida  para  o

desenvolvimento  integral  da  criança.  Contudo,  quando  as  aulas  se  iniciaram os  alunos

visitaram as salas de aula, a secretaria, a papelaria, a biblioteca, o bar dos alunos, o recreio

escolar  e  a  sala  dos  alunos,  eis  o  grande  problema,  a  sala  dos  alunos,  que  recebe

diariamente nos, intervalos das aulas duzentos e oitenta alunos. Dados sabidos pelo diretor

da escola, Dr. Paulo Pimentel o ano passado. Este ano, o ciclo tem mais duas turmas do

primeiro ciclo. Quando chove os alunos são encaminhados para esta sala, a acompanhá-los

estão duas auxiliares com um a dois professores. Não há circulação de ar, pois parte das

janelas estão fechadas, várias crianças se magoaram, uma vez que são difíceis de abrir, o

chão  fica  todo  molhado,  há  um  corre  corre  permanente  ao  gelo,  crianças  a  cair

constantemente,  não  se  ouve  ninguém.  A  TV  existente  com  os  quatro  canais  serve

simplesmente  de  decor.  Estamos  todos  a  esquecer-nos  da  estabilidade  emocional  das

crianças, dos professores e dos auxiliares de educação. As crianças nesta sala atropelam-

se umas às outras. O brincar nunca foi assunto ali tratado, até porque não há nem nunca

houve condições para tal. O brincar é o verbo que mais se conjuga. As atividades lúdicas

são essenciais para que as crianças gostem de escola. Se não se divertirem, se a escola for

aborrecida, há maior probabilidade do desinteresse pela escola. -------------------------------------

------ Os alunos pelas nove horas já estão perturbados, desorientados, dificultando, segundo

os professores, o poder da concentração e da atenção. A sala dos alunos tornou-se num

ambiente de sala disfuncional. Não há um fio condutor e ainda queremos ter a ilusão do

controlo. No entanto, trabalhamos cada vez mais em rede. É a relação que nos faz existir, a

relação é a essência do humano. Sugiro que a sala dos alunos tenha uma porta de vidro

que dê  acesso ao recreio  dos  alunos.  Pátio  esse,  semidescoberto,  de  lado existe  uma

extensão, a qual dá acesso ao portão da escola, e que fica de frente ao parque infantil.

Porque não fazer ali e apenas somente um coberto? Solucionaria o problema da falta de

espaço para as crianças brincarem em tempo de chuva. Não seriam necessários gastos

com pesos e outras coisas demais. ----------------------------------------------------------------------------

------ Em julho deste ano, soube pelo senhor diretor Paulo Pimentel, que a Dr.ª Elsa Corga,

Vereadora da educação, ter-lhe-ia transmitido que não se poderia efetuar alterações nos
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pátios interiores. Mas que estava projetado fazer no corredor das traseiras,  a ver se me

explico bem das casas ali existentes, isto é, quando entramos na escola avistamos a estufa,

ali um iglô branco, uma estrutura que há lá, e então até ao lado do segundo ciclo, fazer ali

um tipo de coberto. Então, tudo isso será para tirar e nesse espaço será um coberto, pronto.

Não, não, impensável! As crianças, em tempo de chuva, continuam sem brincar. Com um

espaço limitado não posso, não quero imaginar que tenham que correr à chuva para a sala

de aulas após toque, que tenham que correr à chuva para ir à casa-de-banho, à chuva para

a biblioteca, para a cantina, etc. Até porque segundo o senhor diretor Paulo Pimentel referiu,

o coberto não vai ser fechado. Vejo sim viável a solução que apresentei há pouco. -------------

------- Peço muito que se desloquem à escola em horários de intervalos, que dialoguem com

os auxiliares de educação, com os professores e com os alunos. Relembro ainda que, no

mandato do Dr. Gil Nadais, houve, no cineteatro de S. Pedro, uma jornada conferência em

que esteve presente  a  Drª.  Elsa  Corga e  o  professor  Jorge Avelino  Costa  em prol  da

educação e ensino na cidade de Águeda, em que pedi a palavra, falei, questionei sobre este

assunto na sala dos alunos não ter condições de acesso para duzentos e trinta alunos na

altura dois mil e quinze dois mil e dezasseis. Foi-me dito pelo Dr. Gil Nadais que o senhor

diretor Carlos Coelho, diretor então, tinha já feito a mesma observação e que estavam a

tentar estratégias para a resolução deste problema. Estamos em dois mil e dezoito, sem

quaisquer respostas. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------- Recordemos o livro de António Damásio “A estranha ordem das coisas”, e é o que é

muito, e portanto, descobrir António Damásio quando diz na introdução: «nós vivemos no

meio  dos  sentimentos  e  os  sentimentos  ainda não receberam o  apreço  que  merecem,

porque são negociadores da grande empresa cultural humana. Somos caminhantes e o que

queremos, uma qualidade de vida para todos.  Queremos uma vida para a boa,  para as

nossas  crianças.  Devemos  todos  relembrar  os  dezassete  objetivos  de  desenvolvimento

sustentável das nações unidas». -------------------------------------------------------------------------------

------ Carlos Nolasco: ---------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Sou natural e residente em Fermentelos. Não seria eu que deveria estar aqui a fazer

esta comunicação, esta reclamação, digamos assim, mas, a pessoa em causa por motivos

familiares não poderá estar nesta Assembleia e portanto, pediu-me para ser eu a transmitir e

colocar esta questão. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Excelentíssimo  Senhor  Presidente  da  Câmara,  existe  nesta  rua  Fonte  de  Roque  em

Fermentelos, uma casa completamente abandonada há muito tempo e em que as silvas e

outros  arbustos  cresceram  de  uma  forma  assustadora.  De  maneira  que  as  habitações

vizinhas estão a ser enormemente prejudicadas com esta situação. Pois, à parte das silvas,
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são  as  cobras,  ratos,  lagartos,  etc.  que  invadem  as  suas  residências.  Os  possíveis

proprietários  desta  residência,  os  herdeiros,  não  residem  em  Fermentelos  e  não  se

conseguem contactar ou não dão qualquer resposta no sentido de limparem este terreno. A

pessoa  mais  prejudicada  neste  caso,  a  senhora  Teresa  Martins,  tem  vindo  desde  há

bastante tempo a reclamar perante as autoridades competentes, nomeadamente, a proteção

civil, o SEPNA e a Câmara de Águeda. Da Câmara já lá estiveram várias vezes fiscais para

analisarem a situação. Também o SEPNA já lá esteve e acabou dando ordens à senhora

Teresa, de não utilizar uma cozinha cujas silvas do vizinho lhe cobrem já o telhado para

prevenir  qualquer incêndio.  Porém, até hoje,  nada foi  feito no sentido de se proceder à

limpeza deste espaço. O SEPNA disse que já contactou a Câmara de Águeda e que esta,

conforme um determinado decreto que eu não sei qual é, pode e deve fazer a limpeza deste

local. A verdade é que nada foi feito por parte da Câmara, apesar de várias reclamações e

pedidos da parte destas pessoas afetadas. -----------------------------------------------------------------

------- Se a lei permite a Câmara limpar terrenos particulares para segurança e prevenção de

incêndios, não o pode fazer neste caso? Eu sei que são terrenos rurais. Isto é uma casa,

mas  o  terreno  está  aberto.  Espera-se  que  haja  um  incêndio  para  depois  se  tomarem

medidas? e um muro confinante com a rua que ameaça ruir. Espera-se que caia e atinja

alguma pessoa, para depois se tomarem medidas? ------------------------------------------------------

------ Senhor Presidente, devem ser tomadas medidas urgentes, pois se alguma coisa de

grave acontecer alguém terá de ser responsabilizado e, já agora permita-me, não podia

deixar este púlpito sem fazer uma outra pergunta que já sei de cor. Para quando começam

as obras do largo Senhora da Saúde em Fermentelos?” ------------------------------------------------

------- Jorge Melo -------------------------------------------------------------------------------------------------

------- “Sou natural da união das freguesias de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga. O que

venho  aqui  falar  é  a  título  de  sugestão  para  o  Senhor  Presidente  da Câmara,  Senhor

Presidente  da  união  das  freguesias  de  Trofa,  Segadães  e  Lamas,  com  quem  já  tive

oportunidade de abordar ligeiramente o assunto e Senhor Presidente da junta de freguesia

de Valongo. E, o que apelo é que se tenha em linha de conta o estado degradante em que

se encontra o rio Marnel, desde a aldeia até à foz do próprio rio. Foram feitas obras de

acordo com o orçamento participativo na zona da garganta. Está uma obra extremamente

bonita,  onde  se  percebe  o  embelezamento  que  dá  àquela  zona,  onde  se  vê  a  água

cristalina. Andamos alguns metros mais para baixo e depois deparamo-nos com uma zona

totalmente intransponível, desde a zona, portanto, da ponte romana até à zona da aldeia.

Portanto, o desafio que deixo aqui, visto que estão aqui os três decisores, que em conjunto

tentem, dentro do que for possível, solucionar esta esta situação. ------------------------------------
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------  Gostaria  também ainda  de tentar  perceber,  visto  que no mandato anterior  isto  foi

acordado, e foi-nos dito, os esclarecimentos foram sendo feitos relativamente ao cabeço do

Vouga, é de que estaria em elaboração, estaria pensado fazer, portanto, uma espécie de

realidade  aumentada  através  de  um  sistema  informático.  Gostaria  também  de  tentar

perceber qual é o ponto de situação em relação a essa matéria neste momento, visto que se

encontra completamente ao abandono, inclusive, não queria chamar barraca, mas o edifício

que lá estava em madeira acabou por ser retirado, visto que se estava a deteriorar de dia

para dia, inclusive já estaria a ser utilizado por alguns transeuntes para fins menos próprios. 

-------  Gostaria  ainda  de  tentar  perceber,  porque  me  senti  extremamente  triste,  numa

situação que  foi  do  sarau nas  escolas  do  centro  de  artes,  onde  me parece totalmente

descabido um edifício daquela envergadura.  Um edifício  que foi  feito com um empenho

brutal por parte do anterior executivo, que se cobrassem neste sarau aos encarregados de

educação quatro euros para que pudessem assistir à festa das crianças. Mais me estranha

que  nesse  mesmo  sarau,  e  visto  que  foi  a  pagar,  tivemos,  na  minha  perspetiva,  um

acompanhamento muito mau relativamente ao som e às luzes. Acho que as nossas crianças

mereciam mais e melhor por parte de todos nós enquanto pais, mas, acima de tudo por

parte do decisor político e do responsável pela própria manutenção do espaço. -----------------

------- Soube esta semana que existe para os alunos das escolas primárias disponibilidade

por parte do executivo municipal, de autocarros para fazer viagens de estudo. -------------------

------- Entretanto, na apresentação de uma das turmas, onde tenho o meu filho, e não é por

ser meu filho, é porque é um problema, da, neste caso, dessa turma. Mas, presumo que

seja transversal a todas as outras, de que, portanto, esses autocarros estão disponíveis, que

acho muito bem, é de saudar. Mas, esses autocarros só estão disponíveis das nove até às

cinco da tarde e corrija-me Senhora Vereadora se por ventura estiver errado. O que, por

parte dos professores, nos foi dito é que isto de certa forma limita em muito, condiciona em

muito, umas visitas que se queiram fazer para zonas que sejam muito mais distantes do

município.  Na  turma em questão,  o  objetivo  e  porque o  que vão estudar  é  história  de

Portugal, o objetivo é fazer uma viagem de estudo a Guimarães e é totalmente impossível,

portanto, sair daqui às nove, fazer a visita de estudo e conseguir estar cá às quatro ou às

cinco da tarde, penso que é a hora que está, que está definido. --------------------------------------

------ Gostaria também de questionar, Senhor Presidente da Câmara, porque foi o senhor

que se comprometeu numa proposta que fiz aqui, nesta Assembleia há cerca de dois anos.

Gostaria de tentar perceber qual é o ponto de situação relativamente àquilo que foi sugerido

e que Senhor Presidente disse que ia avançar com isso, que é o estatuto municipal para

puro conhecimento do bombeiro voluntário, inclusive que se iria criar uma comissão, que iria
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auscultar  os  vários  intervenientes  desta  matéria,  desde  a  direção  dos  bombeiros,  ao

comando e a algumas pessoas da Câmara Municipal. Gostaria de tentar perceber o ponto

de situação em relação a esta, a esta matéria. -------------------------------------------------------------

------ E, por fim, gostaria de deixar uma sugestão aos senhores deputados municipais para

que fosse feito  um reconhecimento público  à nossa e ainda atual  procuradora geral  da

república, pelo trabalho que desenvolveu no decorrer das suas funções e que, na minha

opinião, foi um trabalho meritório, um trabalho que deve ser reconhecido pelo município.

Portanto, penso que devemos umbriar a senhora procuradora logo que possível com uma

cerimónia,  um reconhecimento público,  um voto de louvor, algo que distinga esta nossa

conterrânea.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Soraia Graça ------------------------------------------------------------------------------------------------

-------  “Boa noite  a todos,  eu sou a Soraia Graça e sou do concelho de Águeda e sou

funcionária da empresa Byeva. É precisamente por causa da empresa Byeva que vim aqui,

com os meus colegas de trabalho, ali sentados na plateia, e este é um assunto que já foi

tratado precisamente na última Assembleia com a Salomé Castanheira. Também estivemos

presentes em reunião de Câmara na terça-feira, no dia 4 de setembro. ----------------------------

-------  De  todas  as  vezes  o  presidente  municipal  disse-se  conhecedor  do  assunto.  No

entanto, as reclamações em relação à empresa começaram desde o início ainda do ano,

num período experimental de três meses. Desde o início que, por chamada telefónica, por

mensagens e por telemóvel,  as reuniões presenciais,  o responsável da empresa sempre

informou os seus incumprimentos. Inclusive, eu própria e várias funcionárias enviamos à

Câmara  Municipal  cópia  das  nossas  cartas  de  avisos  de  suspensão  de  trabalhos,  por

atrasos de pagamento e ainda no mês de fevereiro.  Atualmente,  e de forma a não ser

alegadamente  desconhecido,  já  vários  funcionários  enviámos,  por  escrito,  denúncias

relacionadas  com  a  empresa  e  que  denúncias  são  essas?  Atrasos  constantes  no

pagamento dos ordenados, sendo que até à data ainda há funcionários que não receberam

subsídio de férias ou parte deles. Outros ainda não receberam o vencimento de Agosto.

Todos os  meses,  infelizmente  temos  de mendigar  o  nosso ordenado.  Todos os  meses

passamos por esta situação. ------------------------------------------------------------------------------------

------- Éramos mais de vinte e cinco funcionários a trabalhar à entrada da empresa Byeva.

Número esse que já laborava há vários anos no setor de Águeda. Já se despediram oito

funcionários,  dos quais  a encarregada do pessoal,  e  também eles têm pagamentos em

atraso. Em praticamente todos os serviços está reduzido o pessoal. No caso do mercado

municipal, o horário de trabalho da funcionária foi reduzido a cinquenta por cento. --------------

------- O trabalho não passou a ser menos. Pelo contrário, até já passou a ser mais, casos
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por exemplo da Incubadora Cultural e do Centro de Artes. Mas, o número de pessoas está

claramente reduzido, o que é de calcular, sobrecarrega quem está a trabalhar. Trabalhamos

as mesmas horas para fazer mais serviços, o que também põe em causa a qualidade do

nosso próprio serviço. ---------------------------------------------------------------------------------------------

-------  Para  agravar  tudo  isto  são  dadas  as  condições  necessárias,  não  são  dadas  as

condições necessárias. Há falta constante de material de limpeza. Senhor Presidente, lhe

garanto que não reclamamos por reclamar. Está a olhos de todos a fraca qualidade dos

produtos, que põe em causa a qualidade e higiene dos serviços. Por exemplo, durante o

mês de agosto, as piscinas municipais andaram a ser limpas com floral e água, o que é

mesmo  para  dizer  que  andaram  a  ser  limpas  com  água.  Outro  exemplo,  o  Mercado

Municipal na zona dos produtos alimentares é igualmente limpo só com floral e água. ---------

------- Para além disso tudo, desde a primeira hora e não só de agora, os ânimos andam

mais acesos. Sempre trataram com arrogância e má educação os trabalhadores quer por

chamadas, até por mensagens de telemóvel. Tentámos resolver sempre os meios legais,

como é do seu conhecimento. Lamentamos o vandalismo que está-se a passar nos edifícios

públicos, obviamente não me revejo na totalidade. --------------------------------------------------------

-------  Senhor  Presidente,  a  empresa  alega  que  se  atrasa  nos  nossos  pagamentos  por

incumprimento da nossa Câmara. Isso é verdade? Senhor Presidente, agora que já tem

conhecimento absolutamente formal das nossas reclamações do que se está a passar, já foi

feita alguma coisa por parte da Câmara para denunciar o contrato com a Byeva? e Senhor

Presidente para terminar, diga-nos a nós, aos funcionários, que estamos aqui hoje, durante

quanto mais esta empresa permanecerá em Águeda.” --------------------------------------------------

------- José Vidal - --------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Venho aqui falar nesta Assembleia porque sou presidente da comissão política do

Partido Socialista. Isto é o órgão político máximo do município, a Assembleia e a questão

que  eu  venho  falar  é  que  há  vário  tempo  que  membros  desta  Assembleia  fazem

intervenções no âmbito político, contra os partidos, contra o demónio dos partidos, o mal dos

partidos e que a dependência e os independentes são o futuro e são a parte atual, a parte

honesta, a parte desinteressada de, da política. -----------------------------------------------------------

------- O que eu venho aqui falar tem a ver com o processo desta Assembleia, como órgão

fiscalizador do município. -----------------------------------------------------------------------------------------

------- Há aqui uma situação que tive conhecimento e que veio inclusive nos jornais, que tem

a ver com o fornecimento de um portão para a nossa autarquia por uma empresa de um

deputado municipal. Esse fornecimento, o valor não interessa aqui onze mil euros ou doze

mil euros, não tem interesse ou não, o que tem a ver que essa pessoa, é o senhor deputado
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Humberto  Moreira,  tem  atacado  sistematicamente  aqui  os  partidos,  tem  atacado

sistematicamente, a moral dos partidos. Ora os partidos mal ou bem existem, têm órgãos

próprios, têm ideologias próprias, têm organização própria, quando se erra alguém apoia ou

não apoia. Quando nós concorremos como independentes só há uma coisa que nós temos,

é a resposta à nossa moral. Não temos responsabilidades perante ninguém. A moral das

pessoas nem é sempre igual  e como a  moral  e  os  princípios  nem sempre são iguais,

podemos ter a tentação de responder aos nossos interesses. -----------------------------------------

------ É difícil ser independente. Para ser independente, é preciso ter princípios muito rígidos,

é preciso cumprir. Nem toda a gente independente consegue entrar em partidos, porque aí

os interesses ou são assumidos globalmente por todos, ou por uma maioria desse partido,

ou senão morrem ali. E, o que eu quero perguntar ao Senhor Presidente da Câmara, é que,

segundo a lei  da competência das autarquias legais que me escuso de ler.  Leio só um

ponto, quinto, embora o quarto seja o mesmo. Não pode nenhum membro das autarquias

celebrar com a autarquia qualquer contrato, ponto cinco da lei número vinte e nove e oitenta

e sete de trinta de junho. Qualquer contrato. Depois tem o percentual se é sócio, ou se não

é sócio, se tem dez por cento, ou se não tem dez por cento. E, eu quero saber, Senhor

Presidente da Câmara,  a pergunta primeira é esta.  Tem conhecimento que o deputado

Humberto  Moreira  era  dono  da  empresa que forneceu por  onze mil  euros  o  portão  da

Câmara Municipal? e que, se tem conhecimento, que ao adquirir esse portão, ao deputado

Humberto Moreira está a cometer uma irregularidade? Primeira pergunta. ------------------------

-------  Segunda  pergunta,  Senhor  Presidente  da  Câmara.  Tem  conhecimento  o  Senhor

Presidente da Câmara Municipal, de mais alguma prestação de serviços de membro desta

Assembleia  à  Câmara  Municipal?  Ou  de  assinatura  de  contrato  de  membros  desta

Assembleia com a Câmara Municipal? Consoante as suas perguntas, as suas respostas a

estas  questões,  solicito  que  as  mesmas  sejam  tidas  em  atenção  pelo  seu  digníssimo

Presidente da Assembleia, ilustre jurista, para as respetivas participações, que seja caso

disso ao ministério público, a obtenção dos pareceres que as sustentem.” ------------------------

------- Jorge Henriques Fernandes de Almeida – Presidente da Câmara -------------------------

-------  “Relativamente  à  Carla  Moreira,  e  à  situação  que  nos  veio  referir  da  Fernando

Caldeira,  percebi  de  alguma  forma  algum  dramatismo.  Queria-lhe  dizer  que  a  escola

Fernando  Caldeira,  como  todos  sabem,  é  uma  escola  bastante  nova  com  belíssimas

condições,  mas, naturalmente não estará isenta de quaisquer lacunas que possa existir.

Esta é uma delas, mas, posso-lhe dizer que estamos com o senhor diretor de a tratar de

resolver.  Mas,  resolvê-la  de  acordo  com  os  condicionalismos  que  um  edifício  daquela

natureza  tem  e  naturalmente  cumprindo  as  obrigações,  por  exemplo,  o  plano  de
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emergência. Nós não vamos poder fazer um conjunto de construções a seguir porque há

todo uma série de corredores de circulação que precisamos de manter. Mas, a solução está

neste  momento  a  ser,  eu  diria  que  até  já  está  adjudicada.  Está  em,  plenamente  em

contratação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relativamente à questão trazida aqui pelo Senhor Carlos Nolasco, relativamente à rua fonte

do Roque, ainda há relativamente pouco tempo, estive exatamente naquela rua e a olhar

para o que lá está e efetivamente é uma, uma, uma propriedade que tem matéria vegetal

significativa e bastante densa e queria-lhe dizer que os nossos serviços de fiscalização têm

estado  sistematicamente  a  tentar  entrar  em contacto  com os  proprietários.  Disse-me o

Senhor  Vereador  que,  e  confirmou-me  agora,  que  efetivamente  tem-se  mantido  essa

dificuldade no sentido de identificarmos as pessoas. Há aqui uma série de prerrogativas na

lei. Por vezes, as pessoas fazem confusões entre as limpezas e nomeadamente as áreas e

as faixas de gestão de combustível inseridas em espaços florestais, que é essa lei que tem

sido profusamente falada e onde efetivamente há aqui questões de responsabilidade clara.

Aqui,  estamos a lembrar  que estamos a falar  de propriedades e espaços rurais.  e  aqui

podíamos dizer uma coisa muito simples porque por vezes efetivamente diz, diz-me que

efetivamente o SEPNA que, que notificou. ------------------------------------------------------------------

------- O SEPNA é uma das entidades que tem perfeita legitimidade, o SEPNA é da GNR

para poder intervir  ali,  porque aquela questão,  a forma de a abordar, é claramente uma

questão ambiental que está em causa relativamente a esse tal silvado, até naturalmente por

a questão e a possibilidade de ter animais e outras questões do género. Portanto, queria-lhe

dizer que o SEPNA podia ter intervindo. Mas, pior do que isso, as pessoas teimam em olhar

para a lei e verem o mal e nisto diz que a Câmara pode substituir só propriedade, e atenção

neste caso pode! e depois não lêem a alínea seguida que diz, o proprietário confinante,

através de notificação judicial ou extra judicial (estou a citar de cabeça a lei), através de

notificação  judicial  (eu  não  sou  jurista)  ou  extra  judicial,  parece-me  que  é  um  cariz

relativamente fácil, também se pode substituir, ou seja, aquelas áreas mais encostadas ao

terreno, através dessa tal justificação não precisamos de deixar cair literalmente as silvas

para cima das nossas casas. Dizem-me assim, a Câmara pode! Eu sei, mas, estou a dizer

que os proprietários confinantes também podem. De qualquer forma, a Câmara pode e a

Câmara está a fazer tudo aquilo que pode. ------------------------------------------------------------------

------  Relativamente à questão do largo da Nossa Senhora da Saúde,  dizer-lhe só,  que

penso que é do seu conhecimento, o Senhor vive em Fermentelos, encontro-o lá muitas

vezes e portanto, sabe perfeitamente que, por exemplo, temos efetivamente a adjudicação

feita, mas temos a obra suspensa, e a obra suspensa por um motivo primeiro, e agora um
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segundo. O primeiro, tivemos que ouvir de novo a população, como o Senhor bem sabe, a

população fez questão de querer ser ouvida relativamente à questão do auditório, decidiu ao

contrário do que estava previsto na obra, decidiu não senhor o auditório vai-se manter, e,

portanto, nós tivemos que alterar o projeto e o caderno de encargos. Temos aqui um espaço

de negociação com o empreiteiro que está praticamente concluído. Entretanto, acontece a

coisa boa. Conseguiu, a Junta de Freguesia com o apoio da Câmara, um apoio significativo,

validado  aliás  aqui  nesta  Assembleia,  adquirir  a  casa  como vocês  conhecem e  é  bem

conhecida do ervanário. ------------------------------------------------------------------------------------------

------ Pois bem, neste momento, é importante, para ampliar o cemitério, demolir a casa do

ervanário e então, aquele largo naturalmente que nos vai servir e muito bem e não vamos

querer estar ali a complicar, pôr um estaleiro de obras. Portanto, vamos resolver já, desde

já, aquela questão, até porque o muro faz parte integrante desta obra. Aquele novo muro do

cemitério já irá ter outra, pelo menos outra extensão, e portanto, estamos a tratar disso. Não

queremos única e simplesmente,  eu não queria que passasse daqui de alguma, alguma

réstia de hipótese de dizer que o Senhor Presidente da Junta não se tem interessado pelo

assunto, bem pelo contrário, muito, muito, muito, até. E, efetivamente, neste momento, as

coisas estão a andar bem. A nossa preocupação é que quando o empreiteiro retomar as

obras, retome, retome de facto e que não demore. -------------------------------------------------------

------ Queria sensibilizar os presentes todos para perceberem, porque é uma realidade que

nós temos em Águeda e aqui nos municípios aqui todos à volta. Todos os empreiteiros e

praticamente sem distinção que, que, que  temos a trabalhar aqui pelas nossas zonas estão

com dificuldades enormíssimas de encontrarem mão-de-obra, mão-de-obra nomeadamente

a  nível  de  pedreiros,  que  rareia  muito  e  portanto,  e  nós  sentimos  isso  e  efetivamente

percebemos e posso-vos dizer, portanto, esta preocupação levou-me a indagar e ir ver o

que é que se passa nos outros conselhos. e efetivamente o problema persiste. Mas, de

qualquer forma, não está em causa a obra (longe disso), a obra é para ser executada. --------

------- Então relativamente ao rio Marnel cabeço do Vouga, queria dizer ao Jorge Melo que

os três decisores que aqui estão se calhar esquecemo-nos do mais importante.  Os rios

como toda a gente sabe e eu ainda há uns dias tive que relembrar isso, relativamente ao

pateira, os decisores são mesmo o ministério do ambiente. A Câmara Municipal e as Juntas

de Freguesia não têm jurisdição sobre as linhas de água, como bem sabem. Portanto, tudo

aquilo que nós lá possamos fazer é um projeto de licenciamento e pagar inclusivamente

licença, mas pronto. Queria-vos dizer que, independentemente disso, nós habitualmente no

Marnel costumamos limpar aquela erva que por lá abunda. Este ano, como toda a gente

sabe  e  eu  penso  que  sabem,  a  nossa  ceifeira  aquática  teve  um acidente  de  alguma
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gravidade e tivemos, naturalmente como toda a gente sabe é um, foi um equipamento que

não há outro igual em Portugal e veio do Canadá e posso-vos dizer que, por exemplo, um

dos elementos que precisámos de substituir veio trocado, trocado três vezes e não por culpa

de quem o requisitou naturalmente. Mas, veio trocado três vezes e portanto, empatou-nos

aqui algum tempo e impediu-nos de fazer. Agora até por questões óbvias tivemos que a

mandar  a  correr  para  a Pateira,  porque muito  em breve vai  lá  haver  uma prova e  ela

recomeçou o trabalho exatamente esta semana. ----------------------------------------------------------

------ De qualquer modo, lembrar aqui, porque também é importante, e diria é importante,

que  a  Pateira  pertence  a  três  concelhos.  É  jurisdição  e  competência  do  Ministério  do

Ambiente, dos serviços tutelados pelo Ministério do Ambiente. Mas, apesar disso, a Câmara

de Águeda é a única que intervém, que se preocupa e que vai limpando efetivamente alguns

dos jacintos e depois já sente a população que quando a gente demora mais um bocadinho

somos os únicos culpados. Queria-vos dizer que estamos a limpar, mas com a consciência

de que os jacintos curiosamente são uma, uns seres vegetais que boiam na água, portanto,

circulam na água e com o vento todos nós estamos a apanhar. Mas, sempre que houver

vento  do  Norte  ali  do  lado  de  Aveiro  vão  aparecer  imensos  e  nós  vamos continuar  a

apanhar. Portanto, esta questão de resolver, nós vamos fazer a parte que nos compete.

Lembramos porque é  verdade que efetivamente  desde dois  mil  e  seis  dois  mil  e  sete,

quando veio a máquina,  que efetivamente conseguimos, na maior parte do ano,  ter  um

espelho completamente limpo, ter ali, coisa que não acontecia em alturas anteriores. ----------

------ Relativamente ao Cabeço do Vouga, nós já temos adjudicado o trabalho de fazer a tal

aplicação de realidade aumentada e para o Cabeço do Vouga, e depois, juntamente com a

Direção Regional De Cultura, vamos ter que tomar decisões sobre aquela matéria. Porquê?

Porque efetivamente o Cabeço do Vouga tornou-se absolutamente insustentável. Não há

vigilância nem Câmaras que lhe valham, tudo o que nós lá construímos é absolutamente

pilhado. Foram vedações, foram construções, foram ferramentas, foi tudo, e não há ninguém

que vigie, a GNR também não é possível lá ter um guarda vinte e quatro horas por dia como

toda a gente entende e portanto, temos esta questão. Vamos eventualmente tomar medidas

e esperar que este mau tempo, em termos de comportamento de algumas pessoas  passe. -

------- Relativamente ao sarau das escolas, eu não sei o que aconteceu exatamente. Penso

que isso foi  competência da,  foi  da organização da escola,  não sei.  e  relativamente ao

incentivo nos bombeiros, nós estamos a tratar e estamos plenamente a tratar nesta altura

com a direção e com o comando dos bombeiros e estamos a tentar adaptar um documento

à  nossa  realidade  e  que  efetivamente  seja  um  incentivo,  um  incentivo  notório  para  o

voluntariado dos bombeiros, que bem precisamos. E, portanto, daqui este sinal que temos
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que realizar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Relativamente á empresa Byeva e à Soraia e às senhoras que a acompanham, dizer

que a nossa grande, grande, grande preocupação pelo que está a acontecer. Dizer-vos que

a empresa Byeva e os seus representantes, nós não os conhecíamos por lado nenhum

nem, até ao, relativamente, até ao desfecho do concurso público internacional que tivemos

que fazer. Estas questões dos concursos públicos trazem-nos estas situações por vezes, a

empresa  não  tem  vindo  a  cumprir.  Provavelmente  alguns  funcionários  também  têm

dificultado mas, no entanto, há uma coisa, eu ainda hoje, eu, o Senhor Vereador e até o

gabinete jurídico da Câmara, estivemos reunidos com o Senhor Hernâni, que penso que é o

administrador da empresa e o Senhor e o Senhor Cândido mais uma vez. e atenção aqui

porque, a tolerância neste momento passa a ser completamente zero, já é zero, e nós neste

momento, uns documentos que nos fizeram chegar, que nos fizeram chegar e ficou à minha

posse  e  aconteceram  depois  de  ter  vindo  à  Câmara  Municipal.  Tenho  três  situações

descritas por três pessoas e uma situação de alguém que foi ao hospital de Aveiro e que

supostamente não haveria seguro. Portanto, estas situações estão a ser encaminhadas, já

estamos a fazer a interrogação direta à empresa relativamente a isto. ------------------------------

------ Digo-vos que hoje foi-nos dito, e, portanto, até agradeço que nos confirmem que todos

os  pagamentos  são  realizados  e,  portanto,  eu  agradecia  que  vissem  isso.  Portanto,

precisamos de saber isso. Portanto, as questões, e estou a falar sobretudo da questão dos

ordenados mensais,  portanto,  aquilo  que as pessoas,  em termos de ordenados estão a

pagar, foi-nos garantidos por os dois que estavam e portanto se nos mentiram nesta reunião

é muito mau, mas, atenção estamos a fazer todas as situações com a noção clara e não

vamos aqui entrar com questões  de facilidades nem facilitismos. Nós temos um concurso

de um valor muito extenso, que é por três anos. Nós estamos a tomar medidas para que,

defender claramente os interesses da Câmara e também naturalmente os vossos.  Mas,

atenção  nós  não  podemos  comprometer  com  decisões  precipitadas,  com  decisões

precipitadas não podemos comprometer esta gente e estas empresas que vêm para... que

não cumprem e depois corremos o risco inclusivamente de as poder ter que indemnizar se

não fizermos as coisas como devem de ser. ----------------------------------------------------------------

------- Neste momento, todos os responsáveis dos edifícios e equipamentos municipais que

são limpos por esta empresa, estão-nos a entregar relatórios exaustivos sobre a forma e o

resultado das limpezas que estão a ser executadas.  Portanto,  meus amigos,  estamos a

trabalhar para isso. Ninguém pense que vinha aqui e que amanhã a empresa que estava,

que estava na rua,  chamemos-lhe  assim.  É uma situação  delicada,  envolve  muitíssimo

dinheiro e, portanto, precisamos de ter os pés assentes na terra e caminhar sobretudo com
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os pés assentes na terra. -----------------------------------------------------------------------------------------

------- Penso que a situação relativamente aos vossos ordenados, está muito melhor e se

houver algum incumprimento poderá ser um incumprimento pontual relativamente a uma ou

outra pessoa. Nós tivemos algumas situações de litígio com algum ou outro funcionário.

Porque na maior parte, nós andámos e tratámos de saber e sabemos, que a maior parte, na

esmagadora maioria dos funcionários, sabemos que essa situação está acautelada, porque

verificámos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Relativamente ao Senhor José Vidal e relativamente à questão da ética e das outras

questões relacionadas com isso, queria-lhe dizer o seguinte. Todas as contas da Câmara,

naturalmente são depositadas num portal  que toda a gente e publicamente tem acesso,

poderá  e  isso  já  ocorre  a  alguns  anos.  Relativamente  a  empresas  participadas,

representadas por, por, por pessoas com, com assento na Assembleia Municipal, parece-me

que o Humberto não será o único, desde há muito tempo. E, portanto, eu, nós vamos fazer

esse levantamento e vamos lidar com toda, com toda a questão. Relativamente à questão

do Humberto, eu não sei se ele é dono em cem por cento da empresa, ou cinquenta, dez, se

é dono, se é sócio, não sei. Sei que fomos ao mercado e contratualizámos um portão, o

portão que efetivamente representa a melhor situação e a melhor solução que encontrámos

para aquele fim a um preço absolutamente concorrencial  e de mercado e perfeitamente

validado dessa maneira, e é assim que sabemos estar, não sabemos estar de outra maneira

e muito sinceramente não nos passou pela cabeça aquilo que provavelmente está a passar

pela sua. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ O presidente da Assembleia, afirma terem dado entrada na mesa três moções. Uma,

pelo grupo municipal do CDS sobre a descentralização das competências das autarquias

locais  que  irá  ser  lida  pelo  Dr.  Miguel  Oliveira.  Outra  também apresentada  pelo  grupo

municipal do CDS, moção de louvor a Maria Joana Raposo Marques Vidal que irá ser lida

pelo Presidente da União de Freguesias do Préstimo e de Macieira de Alcôba, Pedro Vidal,

e uma terceira, do Partido Social Democrata. ---------------------------------------------------------------

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

--------- Moção de Louvor à Dr.ª Joana Marques Vidal ------------------------------------------------

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

------ “Passo a ler a moção de louvor à Exma. Dr.ª Joana Marques Vidal. --------------------------

------- No exercício das suas funções,  à frente da Procuradoria Geral da República,  cujo

trabalho foi sempre pautado por rigor seriedade e sobriedade, Maria Joana Raposo Marques

Vidal  foi  alguém  que  apesar  da  altura  do  cargo  desempenhado,  nunca  procurou
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protagonismo pessoal e acima de tudo fez-nos acreditar de que a justiça é o direito de todos

e para todos, sejam eles pobres ou ricos, formados ou analfabetos, homens ou mulheres.

--------- Maria Joana Raposo Marques Vidal que em doze de Outubro de dois mil e doze

assumiu funções de Procuradora Geral da República e que agora cessa, cumpriu de forma

exemplar o seu mandato, pelo que o grupo do CDSPP propõe que seja votada e aprovada

pela Assembleia Municipal esta moção de louvor à ilustre cidadã aguedense, Maria Joana

Raposo Marques Vidal, grupo municipal do CDSPP de Águeda.” -------------------------------------

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

-------  “Senhor  Presidente  e  restante  mesa,  Senhor  Presidente  da  Câmara  e  restantes

executivo, caros colegas da Assembleia Municipal, comunicação social, aguedenses, nós,

pelo nosso lado, no grupo do partido Socialista, assinamos absolutamente por baixo esta

moção e saudamos a iniciativa do CDS de a vir apresentar. E, considerando que se trata de

uma figura com raízes, com berço local, com um mérito e uma carreira profissional e de

serviço  público  exemplar,  eu  apresento  aqui  a  sugestão  de  que  esta  moção

independentemente da aprovação, mas que possa ser se o CDS assim permitir, ser uma

moção validada por todos os grupos desta Assembleia Municipal”. ----------------------------------

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

------- “O PSD também se associa obviamente a esta moção e associa-se a esta moção em

primeira linha, pelo trabalho da Senhora Procuradora, ficou provado que era possível a sua

recondução. Entendemos que o combate à corrupção e o combate à ladroagem que existem

em Portugal, não se compadece nem com prazos, nem com mandatos. Nós não podemos

ceder neste combate. Esta é a primeira linha sobre a qual gostaríamos de realçar o nosso

apoio a esta moção. e em segunda linha, sendo uma cidadã de Águeda, em segunda linha

obviamente orgulha-nos muito, e realça a importância da Dr.ª Joana Marques Vidal. Para

isso, também fazia minhas as palavras do Eng. Farias, gostaríamos de nos associar e acho

que esta moção teria outra força se fosse a Assembleia Municipal por unanimidade e diria

mesmo mais, que fosse aprovada por aclamação dentro desta Assembleia, acho que lhe

daria outra força.” --------------------------------------------------------------------------------------------------

------ João Carlos Fernandes Figueiredo - Juntos ------------------------------------------------------

------- “Como não podia deixar de ser, o grupo parlamentar dos Juntos associa-se também

unanimemente a esta moção, não querendo juntar as palavras mais a este tema, uma vez

que já foram proferidas todas as palavras de apreciação a esta ilustre pessoa do nosso

Concelho.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------- “Portanto, na sequência desta, de apresentação desta moção, naturalmente o CDS
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acolhe o apoio do partido Socialista, do Partido Social Democrata e do movimento Juntos e,

portanto, pedia então que a moção fosse passada para que fosse assinado então por todos

e que, caso a mesma venha a ser aprovada, por unanimidade e aclamação, que depois

fosse enviado da parte da  Assembleia Municipal para a Dr.ª Joana Marques Vidal esse

resultado”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------- “Com certeza!  Mais alguma intervenção? Então percebemos que esta moção será

uma moção apresentada em conjunto por todos os grupos municipais. -----------------------------

------ Colocada a votação, a Moção de Louvor à Dr.ª Joana Marques Vidal, foi aprovada

por unanimidade com aclamação por todos os Grupos Municipais. ----------------------------------

------  Moção da transferência de competências para as autarquias locais e para as

entidades municipais --------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Foi útil a informação que nos trouxe no início desta Assembleia, sobre as informações

que lhe foram remetidas pelos membros do governo e esclarecimentos coletivos a esta

matéria,  prestados  também  por  associações  sindicais  e  representativas  dos,  das

Assembleias municipais, eu não quero estender-me muito, queria apenas ler a moção, mas,

dizer  que nada  daquilo  que aqui  ouvimos altera  a  razão de ser  desta  moção  e  a  sua

pertinência neste momento. E, passaria então a ler, a moção transferência de competências

para as autarquias locais e para as entidades municipais. ----------------------------------------------

-------  A  constituição  da república  portuguesa  consagra  expressamente  os  princípios  da

subsidiariedade, da autonomia das autarquias locais e da descentralização. Apesar de já

terem decorridos quarenta anos desde a implantação no nosso país do poder autárquico

democrático  e  do  desígnio  da  descentralização  ter  sido  constitucionalmente  reforçado,

nomeadamente com a revisão constitucional de mil novecentos e noventa e sete, o certo é

que o nosso País, durante muitos e longos anos, foi um dos países mais centralizadores da

Europa ocidental. As autarquias locais têm constituído um veículo essencial no domínio da

descentralização de políticas e do desenvolvimento económico e social  das populações,

essenciais  na  oferta  de  serviços  públicos  de  qualidade  aos  Portugueses,  integrando  a

primeira linha e a mais próxima de apoio em áreas tão relevantes como a saúde, a ação

social, a valorização e a dignificação de equipamentos educativos e a habitação social. ------

------ O anterior governo, desenvolveu e implementou uma profunda reforma nomeadamente

no que se  refere  às  atribuições  e  competências  das  autarquias  locais  e  das  entidades

intermunicipais, através da lei n.º 75 de 2013, de 12 de setembro. Por outro lado, no que se

refere a áreas como a  educação,  saúde,  segurança social,  cultura e transportes,  foram
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aprovados diversos diplomas,  no  sentido de efetivar  a  descentralização dessas  funções

sociais. Aquela profunda reforma necessitava de ser aprofundada, tendo o atual governo

desde o início desta legislatura, assumido o compromisso de a concretizar. No entanto, o

processo de descentralização conduzido pelo atual governo tem-se traduzido em avanços e

recuos,  indefinições,  prazos  sistematicamente  prorrogados,  falta  de  estudos,  análises  e

dados  concretos,  nomeadamente  no  que  se  refere  aos  meios  necessários  para  a

descentralização  das  competências.  O  processo  de  descentralização,  conforme  é

reconhecido  pela  associação  nacional  de  municípios  portugueses,  envolve  três  peças

fundamentais e complementares entre si.  A lei  quadro, os diplomas setoriais e a lei  das

finanças locais, meios estes que deveriam ter sido discutidos, estudados, desenvolvidos e

aprovados simultaneamente. ------------------------------------------------------------------------------------

-------  No passado dia 18 de julho,  a Assembleia da República aprovou a lei  quadro da

descentralização,  bem como  as  alterações  à  lei  das  finanças  locais.  A  lei  quadro  das

transferências  de  competências  para  as  autarquias  locais  e  para  as  entidades

intermunicipais, a lei nº 50/2018, de 16 de agosto, que entrou em vigor no passado dia 17 de

agosto, prevê que a transferência de competências possa ser feita de forma gradual até

janeiro de  2021 e  depende da prévia  aprovação pelo  governo de decretos  lei  setoriais

relativos a cada área a transferir. A alínea A do nº 2 do artigo 4º da referida lei quadro,

estipula  que  as  autarquias  locais  e  entidades  intermunicipais  que  não  pretendam  a

transferência das competências no ano de 2019, comunicam esse facto à direção geral das

autarquias locais, após prévia deliberação dos seus órgãos deliberativos nesse sentido, até

ao dia 15 de setembro de 2018. No entanto, foi já tornado público, e ouvimos aqui, que tais

decretos  setoriais  ainda  não  foram  aprovados  pelo  governo  e  que  o  prazo  de  15  de

setembro estipulado na lei irá ser prorrogado. --------------------------------------------------------------

------- É fundamental que a descentralização a efetivar seja uma verdadeira descentralização

de poderes de decisão e não uma mera transformação das Câmaras municipais em serviços

de manutenção local, ou tarefeiros de direções gerais e de institutos públicos. Assim, os

deputados municipais do CDSPP, propõem à Assembleia Municipal de Águeda reunida em

vinte e um de Setembro de dois mil e dezoito que delibere o seguinte: -----------------------------

------- A descentralização é essencial para um efetivo e melhor desenvolvimento económico

e social de toda a população portuguesa. Este é o número 1. Número 2, o governo deve

assegurar e garantir todos os meios, técnicos, com pessoal e financiamento necessários ao

cumprimento das novas competências pelo poder local. Terceiro, o governo deve prestar

todos os esclarecimentos e remeter às autarquias locais  e ás entidades intermunicipais,

todas as informações necessárias ao exercício de tais funções e competências. Quarto, sem
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prejuízo de nova pronúncia sobre este assunto dentro do novo prazo legal que vier a ser

fixado nos termos da alínea A do número 2 do artigo quarto da referida lei quadro como

medida preventiva, a Assembleia Municipal de Águeda rejeita a transferência e o exercício

de  qualquer  nova  competência  com  efeitos  em  2019  enquanto  não  se  verificarem  as

condições estabelecidas nos pontos 2 e 3. Número 5, este facto deve ser comunicado à

Direção Geral das Autarquias Locais no primeiro dia útil após a aprovação desta moção de

rejeição. Número 6, a Assembleia Municipal solicita às comissões permanentes no âmbito

das respetivas áreas temáticas, a elaboração de relatórios e pareceres que permitam aos

membros desta Assembleia uma tomada de posição mais informada. Caso venha a ser

realizada uma nova pronúncia sobre a transferência de competências para a autarquia e

para a comunidade intermunicipal da região de Aveiro em 2019 num novo prazo que venha

a ser fixado pelo governo.” ---------------------------------------------------------------------------------------

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

------- “O CDS traz aqui o assunto, o assunto que está na ordem do dia a nível nacional

pelos vistos não tem estado na ordem do dia a nível local. Mas, o que é certo é que aquilo

que o CDS nos vem aqui pedir é que basicamente nós façamos uma coisa que já existe,

que é o CDS pede-nos que nós rejeitemos neste momento, há um decreto qualquer de

transferência de competências, mas até este momento não nos chegou da Câmara nenhum

pedido para agonizar qualquer transferência de competências. ---------------------------------------

------  Portanto,  eu  percebo a  intenção do CDS,  eu percebo que em teoria,  se  calhar  o

caminho no futuro poderá ter que ser esse. Mas, eu, as informações que tenho e as notícias

que  tenho  não  passam  da  comunicação  social,  e  portanto,  cabe  ao  executivo  avaliar

efetivamente esta proposta do governo e caberá depois ao executivo trazer-nos aqui uma

proposta no caso de assim entender que o município estará em condições de aceitar estas

transferências. Até lá eu penso que virmos hoje dizer que não aceitamos neste momento

transferências, o município ainda não nos propôs nada disso, e portanto, eu penso que é

extemporâneo. Eu não estou, eu pessoalmente, não o PSD em desacordo com aquilo que o

CDS aqui demonstrou, pelas notícias que vou ouvindo. Mas, também julgo que continua a

haver negociações ao nível da associação de municípios, o processo não está encerrado. E,

portanto, dizermos hoje, para já, nestas condições não aceitamos nada! Pois, se a Câmara

não nos trouxe nada, acho que não temos que dizer absolutamente nada. Seria sim uma

posição avisada, se a Câmara nos trouxesse aqui esta posição hoje e eu aí estaria com

certeza a, pelo menos pelos dados que eu vou lendo ao lado do CDS. Percebam, entendo

se calhar, em tese vou para já com os dados que me vão sendo dados a observar na linha

da proposta do CDS, mas insisto nisto. A Câmara não trouxe nenhuma proposta sobre isto,
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e portanto, nós até este momento não estamos a discutir  nenhuma transferência, sendo

certo que eu acho que esta discussão deve ser implementada rapidamente, porque estamos

a falar de transferências de competências muito importantes para os municípios, estamos a

falar de uma grande reforma a nível nacional e que é importante que nós cheguemos aqui

em cima da hora. Ainda hoje iremos aí discutir uma outra reforma que tem a ver com a EDP,

ou com as luzes ou com a baixa tensão, como já discutimos em tempos na SIMRIA, como já

discutimos em tempos na AdRA, depois chega aqui tudo em cima da hora e a gente é sim

ou não e a malta vai toda no sim, e depois é uma desgraça como vocês todos sabem. Mas,

para já não havendo nenhuma proposta acho que é extemporâneo.” --------------------------------

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

------ “Apenas para dizer e na sequência daquilo que o senhor deputado Hilário Santos aqui

também já referiu, este, esta moção é prematura. Ainda é muito cedo para estarmos a tomar

posição  quanto  a  este  processo  de  descentralização  que,  como  sabe  aliás  já  foi  aqui

referido, tem sido um processo bastante participado, em que os municípios do nosso país

têm sido grandemente envolvidos. Tem sido um processo que tem contado com contributos

das mais variadas áreas políticas e vamos esperar para ver o que é que o executivo da

Câmara  Municipal  efetivamente  nos  vem  aqui  apresentar.  De  facto  é  muito  cedo  para

estarmos  agora  a  tomar  posição  sobre  uma  proposta  de  acordo,  uma  proposta  de

transmissão  de  competências  que  ainda  não  é  conhecida,  o  processo  ainda  não  está

terminado e, por isso, não podemos deixar também de estar de acordo com o PSD ou com o

deputado  Hilário  Santos  nesta  situação,  em  que  de  facto  é  muito  cedo  para  nos

pronunciarmos”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Senhor Presidente, para lhe facilitar o serviço, Senhor Presidente da Câmara, eu, já

agora, peço-lhe a sua opinião. Para lhe dar a possibilidade de falar sobre este assunto),

mas,  de qualquer  forma,  respondendo aos caros deputados municipais  Hilário  Santos e

Carla Eliana Tavares, a questão é esta, o que diz o número 2 do artigo 4º na alínea A é que

as autarquias locais que não pretendam a transferência de competências no ano 2019, têm

de comunicar esse facto após uma deliberação. As que pretendam não têm que comunicar

nada e é automático, e a questão está aqui. Nós vamos apreciar aqui também um assunto

semelhante  que  tem  a  ver  com  a  rede  da  baixa  tensão.  Se  não  nos  pronunciarmos

automaticamente estamos a entrar num modo defendido pelo governo. Se apresentarmos

aqui  uma pronúncia  em sentido  contrário,  é  essa que  é  válida,  e,  portanto,  como este

processo deveria ter estado terminado no dia 15 de setembro que já passou e não acabou,

nós não conhecemos,  nós  sabemos a  lei,  conhecemos a  lei  e  os  prazos  que lá  estão
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afixados.  Para  todos  os  efeitos,  aplicando-se  a  lei  já  tínhamos  transferidas  todas  as

competências.  Mas,  existe  o  compromisso  dos  membros  do  governo  em  fazer  uma

prorrogação do prazo. ---------------------------------------------------------------------------------------------

------  A  questão  é  que  nós  não  sabemos  sequer  como é  que  vão  ser  desenhados  os

decretos lei setoriais e se eles vão sair todos ao mesmo tempo ou não, até porque nos

dizem que vai haver um gradualismo e que as Câmaras Municipais também podem aceitar

umas competências e recusar outras. Foi uma coisa nova que eu não tinha conhecimento,

mas  que  nos  foi  trazida  aqui  pelo  expediente  pelo  Senhor  Presidente  da  Assembleia

Municipal.  Ora  a  questão  põe-se  no  seguinte,  esta  responsabilidade  é  da  Assembleia

Municipal não da Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------

------  A  responsabilidade  da  pronúncia  sobre  a  transferência  de  competências  é  da

Assembleia  Municipal,  e  quando nós  formos fazer  a  nossa pronúncia  num novo prazo,

convém  que  já  tenhamos  reunido  mais  informação  junto  da  Câmara  Municipal,

nomeadamente conhecer em pormenor, em cada um dos casos,  como é que a Câmara

Municipal entende que o processo está a correr, o que é que falta, o que é que não falta,

mas também falta falar  com os agentes públicos que vão passar a entrar  na esfera da

autarquia e os deputados municipais vão ser chamados a pronunciar-se, e eu não quero, e o

grupo municipal do CDS não quer, que aconteça como aconteceu das outras vezes, em que

nós tivemos de apreciar matérias complexas, como foi no caso da adesão à AdRA, no caso

da  extensão  da  concessão  das  Águas  do  Carvoeiro  Vouga,  no  caso  da  reorganização

administrativa autárquica e noutros, em que fomos chamados a tomar decisões sem termos

amadurecido  e  debatido  suficientemente  o assunto.  E,  portanto,  entendemos que como

medida preventiva e sem prejuízo da Assembleia vir a tomar, eventualmente até ao fim do

ano, uma posição completamente diferente desta, rejeita-se por enquanto a transferência de

competências, porque objetivamente as condições necessárias para a sua efetivação ainda

não estão criadas, dizendo que este assunto será reapreciado, e, entretanto, as comissões

da Assembleia Municipal responsáveis pelas áreas temáticas devem fazer o seu trabalho,

ouvindo o Presidente da Câmara Municipal  na minha opinião,  o Presidente da Câmara

Municipal e os principais responsáveis de cada uma das áreas em que se vai mexer.” --------

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

------- “Antes de dar a palavra ao deputado Hilário, queria só lembrar, não sei se estavam cá

todos,  mas  que  a  mesa da  Assembleia  teve,  tinha  em atenção  o  tal  prazo  até  15  de

setembro. Mas, ficou descansada a partir do momento em que recebeu esta comunicação

do Senhor Ministro da Administração Interna volto a ler, porque alguns não estavam cá. Há

um  parágrafo  que  é  claro  e  diz  as  autarquias  locais  e  as  entidades  intermunicipais
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consideram-se dispensadas da comunicação de deliberações à direção geral das autarquias

locais até ao momento em que os diplomas legais de âmbito setorial estabeleçam os termos

e os prazos para a concretização da transferência das novas competências em dois mil e

dezanove. e com base nisso, a mesa da Assembleia ficou sossegada, porque não teria de

cumprir o prazo de 15 de setembro.” --------------------------------------------------------------------------

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

------- “Serei rápido Senhor Presidente, e quero recordar ao meu colega Miguel que sei que é

um formalista e nós estamos numa Assembleia Municipal, teria algum sentido ainda o que

diz, se apresentasse uma proposta. Como sabe, se está a apresentar uma moção, uma

moção não tem caráter  vinculativo,  não vincula ninguém da Assembleia Municipal,  nem

vincula ninguém do executivo, é simplesmente uma orientação. --------------------------------------

-------  O Senhor  deputado  sabe  muito  bem que uma proposta,  só  podemos apresentar

propostas sobre assuntos da ordem do dia. Por isso, se a Câmara não nos trouxer este

assunto,  ou  se  nós  membros  da  Assembleia  Municipal,  não  o  requerermos  ao  Senhor

Presidente da Assembleia Municipal, ou se o Senhor Presidente da Assembleia Municipal,

por iniciativa dele, não os introduzir dentro dos assuntos a serem discutidos, a votação desta

moção tem meramente efeito indicativo, aliás como de todas elas. Mas, não vincula nada.

Portanto, o facto de hoje votarmos contra, a Câmara mantém-se do mesmo processo. Se

houver tomada de posição, está tomada, por isso eu digo, a nossa posição neste momento

é que votar isto é redundante, porque ninguém nos trouxe aqui para discutir. ---------------------

------ Mas é a minha posição individual, nem sequer discuti com o meu, com o meu grupo

municipal, mas é o meu entendimento.” ----------------------------------------------------------------------

------ Jorge Henriques Fernandes de Almeida – Presidente da Câmara --------------------------

------- “Era só para dizer que não foi esquecimento, não foi esquecimento este o facto de não

trazermos aqui o assunto. Até vos posso dizer que é uma ação de alguma forma concertada

no âmbito da própria CIRA e porquê? A lei quadro sem os despachos setoriais vale o que

vale,  mas  não  orienta  nada  e  portanto,  nós  estarmos  aqui  a  dizer  não  queremos,  é

claramente negarmos uma ciência que se calhar desconhecemos. Os decretos setoriais vão

claramente criar as condições e há uma questão que é iniludível, esse assunto vai ter que

passar aqui. A exemplo do que vai acontecer com a EDP daqui a um bocado, aquilo que eu

quero é que seja uma coisa extraordinariamente participada o mais possível  por todos,

porque estamos a falar de situações que efetivamente nos envolvem e marcam claramente

o  futuro.  Esta  questão  da  descentralização,  muitos  de  nós  se  pugnam  por  essa

descentralização, muitos. -----------------------------------------------------------------------------------------

------- Quando o governo faz meramente uma lei quadro, portanto, não define claramente
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nada, rigorosamente nada, nós estamos de imediato a dizer não, não queremos. Já agora a

lei quadro diz uma outra coisa que pelo menos em 2021, a lei isso aí define o que todos

querem. Não precisamos de negar claramente aí porque a lei quadro não define claramente

em 2021 e um todos os mesmos que não querem em 19, em 20 quererão depois. Posso-lhe

dizer outra coisa, que se analisarmos concretamente e mexendo nos problemas que nós

temos  aí  para  resolver,  há  uma  outra  situação  nomeadamente  e  até  lhe  levanto  um

bocadinho o véu, mas a questão das estradas nacionais em centros urbanos, que se calhar

era importante nós termos uma decisão rápida sobre esse assunto.  Por isso, porque se

calhar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Mas volto a dizer, depende das condições e depende, e essas condições são sempre,

sempre,  sempre,  debatidas  e  referidas  aqui,  é  garantido.  Portanto,  não,  não  há  um

esquecimento, é claramente assim”. --------------------------------------------------------------------------

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

-------  “Senhor  Presidente,  muito  obrigado  pela  tolerância.  Só  para  esclarecer  que

efetivamente a questão formal foi tida em conta e por isso é que, exatamente por isso é que

isto é uma moção certo? Não é uma proposta com uma deliberação vinculativa,  é uma

demonstração  do  sentido  da  orientação  desta  Assembleia,  mas  que  também  integra

recomendações para que as comissões respetivas da Assembleia Municipal comecem a

trabalhar sobre este assunto. Porque depois o prazo que nos vier a ser definido pode ser

excessivamente curto, e diz o Senhor Presidente e bem, eu compreendi o que o Senhor

Presidente disse, efetivamente esta lei é facultativa em 2019, menos facultativa em 2020 e

não é de todo facultativa em 2021. Toda a gente vai receber as competências, o que é grave

é que este assunto vai ser tratado por despacho e portanto, o que se está efetivamente a

fazer é a passar um cheque em branco a este ou outro qualquer governo que suceda para

atuar neste campo, porque as leis alteram-se também Senhor Presidente. ------------------------

------ Agora aquilo que se faz e neste caso com esta moção, é dizer a nossa posição de

princípio em relação à descentralização é sim, e aprovaremos no dia em que nos forem

mostradas todas as condições concretas. Eu vou-lhe dar um exemplo, esta lei vai transferir

competências no âmbito da saúde para a comunidade intermunicipal o ACES, afeta o ACES

e na parte local afeta os equipamentos de saúde e os centros de saúde aqui em Águeda.

Vamos imaginar a seguinte situação, que exista um centro de saúde onde deveriam estar 4

médicos e estão 2. Não é aceitável a meu ver, que o governo transfira para a autarquia

apenas as verbas necessárias para pagar a dois médicos. ---------------------------------------------

-------  O governo tem de assegurar que o quadro de pessoal  necessário suficiente para

funcionar  de  forma  eficiente  aquela  extensão,  vai  receber  financiamento  por  inteiro  do
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governo. Isto parece-me claro, é a minha opinião, podem outros ter outra. e portanto, nós

temos de conhecer em concreto aquilo que nos vai ser apresentado. Esta moção não rejeita

o processo, ela dá duas indicações. Uma, a da vontade da Assembleia, por um lado, não é

vinculativa. Número dois ela põe imediatamente as comissões desta Assembleia a trabalhar

no assunto.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A moção foi rejeitada com três votos a favor do CDS, nove abstenções do PSD e uma

do Juntos e dezoito votos contra do PS e dos Juntos.” --------------------------------------------------

------ Moção para a criação de apoio para aquisição de material escolar e equipamento

básico desportivo -------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-------  “O  grupo  municipal  do  Partido  Social  Democrata,  representado  na  Assembleia

Municipal de Águeda, vem nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 25º do regimento da

Assembleia Municipal de Águeda, apresentar a seguinte moção: -------------------------------------

------- Considerando que constitui uma atribuição dos municípios, deliberado no domínio da

ação social  escolar,  considerando que desde a implementação da lei  do  orçamento  de

estado de 2016 introduziu a gratuitidade dos manuais escolares do primeiro ano do primeiro

ciclo do ensino básico, foi percorrido um caminho de maior alargamento do número e do tipo

de alunos que têm direito  a esta  gratuitidade,  considerando que as  diversas  alterações

legislativas  consagram  o  reforço  da  ação  social  escolar  como  meio  de  combate  às

desigualdades  sociais  e  a  promoção  do  rendimento  escolar  de  todos  os  alunos,

considerando que a educação dos jovens é um fator essencial do nosso crescimento e que

os  municípios  têm  a  possibilidade  e  o  dever  de  assegurar  auxílios  económicos  à  sua

população  mais  necessitada,  considerando  que  além  das  grandes  dificuldades  que  as

famílias enfrentam diariamente a aquisição de material de apoio escolar e de equipamento

desportivo,  para além dos manuais,  que têm um impacto importante sobre os encargos

financeiros que as famílias sentem neste período escolar, considerando que a educação

física tem um impacto fundamental na formação e no desenvolvimento social das crianças e

dos jovens, devendo por isso equipamento desportivo passar a ser encarado também como

material escolar, considerando que todos os jovens que estejam a estudar no segundo e no

terceiro ciclo e cujos agregados familiares tenham rendimentos anuais até vinte e um IAS e

património e mobiliário inferior a duzentos e quarenta IAS, têm direito a receber o abono de

família.  E,  por  fim  considerando  que  grande  parte  dos  municípios  a  nível  nacional  já

complementam a oferta governativa de alguma gratuitidade dos manuais  escolares com

apoios  suplementares  em material  escolar  aos  alunos  do primeiro,  segundo e  terceiros

ciclos.  O  grupo  municipal  do  PSD  propõe  que  a  Assembleia  Municipal  delibere  uma
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recomendação ao executivo municipal para apresentação de uma proposta de atribuição às

famílias com residência fiscal no Conselho de Águeda, cujos filhos sejam beneficiários do

abono de família, de um apoio para aquisição de material escolar e equipamento básico

desportivo, a partir do ano letivo em curso nos seguintes termos: ------------------------------------

------- Apoio de cinquenta euros para os alunos que frequentam o segundo ciclo do ensino

em qualquer estabelecimento escolar, apoio de cem euros para os alunos que frequentam o

terceiro ciclo do ensino em qualquer estabelecimento escolar, que seja avaliado o impacto

da medida durante este ano letivo, no sentido da mesma poder ser estendida ao ensino

secundário a partir  do próximo ano letivo e que a Câmara Municipal  crie o regulamento

necessário para enquadrar esta medida de forma a poder ser aprovada por esta Assembleia

até  final  do  ano  de  2018,  pelo  grupo  municipal  do  PSD  na  Assembleia  Municipal  de

Águeda.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- A moção foi aprovada com 14 votos a favor, três do CDS, dez do PSD, um do PS e 18

abstenções dos Juntos e do PS. -------------------------------------------------------------------------------

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

------  “Temos,  no  atual  mandato  autárquico  na  nossa  Câmara  Municipal,  uma  situação

diferente no que diz  respeito  à composição  do executivo.  Pela  primeira  vez,  depois  de

quarenta e três anos de democracia, uma lista independente ganhou as eleições para a

Câmara. Esta vitória, por maioria, permite ao atual Presidente e ao seu executivo tomarem

todas as decisões que bem entenderem, pois, para tal, estão legitimados pelo voto expresso

nas suas demais. Compete, no entanto, à Assembleia Municipal fiscalizar e assegurar que

sejam garantidos os interesses do município e de todos os seus munícipes. ----------------------

-------  O  principal  motivo  da  constituição  deste  movimento  independente  foi  claramente

reconduzir no poder municipal os quatro elementos do anterior executivo liderado pelo meu

Câmarada  Dr.  Gil  Nadais.  Como tem acontecido  um pouco  por  todo o  nosso país,  os

candidatos  independentes  surgem  na  sua  grande  maioria,  quando  os  partidos  não  os

aceitam e escolhem democraticamente outros candidatos e outras listas para concorrer às

eleições. Concorde-se ou não com a forma como o objetivo de manter as mesmas pessoas

no  poder  foi  conseguido,  o  mesmo  é  perfeitamente  legítimo  e  é  para  mim  assunto

encerrado.  O que já  não me parece legítimo nem correto,  é que vários elementos  dos

Juntos, movimento independente, através dos mais variados meios, redes sociais, artigos de

opinião  na  comunicação  social  local,  nesta  Assembleia  Municipal  e  em todo  o  tipo  de

eventos  realizados  no  Concelho,  pretendam  passar  a  mensagem  de  que  os  partidos

políticos são um bando de malfeitores e incompetentes. ------------------------------------------------

------- Já durante a última campanha eleitoral autárquica, passaram a mensagem de que
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caso o meu Câmarada Paulo Seara ganhasse as eleições, iria acabar com o AgitÁgueda e

com  os  apoios  às  instituições  sociais,  culturais  e  desportivas  do  Concelho,  como  se

qualquer candidato eleito tivesse a coragem de cortar a direito em tudo o que mesmo com

algumas dificuldades, ainda funciona no nosso município. ----------------------------------------------

-------  Dizem também que ganharam sem ter  máquina partidária  a  apoiar  a  campanha.

Máquina? Haverá melhor máquina para ganhar eleições autárquicas em Águeda, do que a

que foi utilizada pelos Juntos? Utilizando o facto de as instituições necessitarem do apoio

financeiro da Câmara, através do orçamento municipal que, é bom não esquecer, é dinheiro

de todos nós e não deste ou de outro qualquer executivo Câmarario. A confiança criada ao

longo de doze anos de poder, o medo da mudança e a mensagem que conseguiram passar

de que se fosse outro candidato a ganhar, iria ser o fim do mundo e tudo iria desabar, foi

caminho aberto para a vitória que conseguiram. -----------------------------------------------------------

------- Quem gastou mais dinheiro na campanha? Os juntos ou o Partido Socialista? Alegam

ainda que não  sendo eleitos  através  de nenhum partido  não estão condicionados pela

estrutura  partidária  e  podem  assim  desenvolver  o  melhor  trabalho  na  defesa  das

populações. Esperemos que sim, para bem de todos, vamos continuar a esperar para ver. A

este propósito coloco uma questão ao Senhor Presidente da Câmara. -----------------------------

------- Durante os muitos anos que leva já de funções autárquicas, eleito por vários partidos,

alguma vez se sentiu pressionado, condicionado, ou sentiu que o desenvolvimento do seu

trabalho enquanto autarca, foi de alguma forma prejudicado pelas estruturas dos partidos

pelos quais foi eleito? Nos partidos políticos tal como nos Juntos, movimento independente,

há elementos bons e menos bons. É assim em qualquer organização. Para se pertencer a

um  partido  político,  que  é  uma  organização  democrática  com  regras  e  regulamentos

próprios  que  tem  que  respeitar  a  lei  vigente,  é  necessário  ter  a  coragem  e  assumir

publicamente a concordância com a sua declaração de princípio e entre muitas coisas estar

disponível para debater os vários assuntos, apresentar sugestões e participar nas votações,

concordando ou discordando e respeitando sempre a vontade da maioria. Ser independente,

é muito mais cómodo, pois, sendo supostamente neutral, pode-se escolher o lado que der

mais jeito conforme as circunstâncias. ------------------------------------------------------------------------

------ Quero salientar que Águeda atingiu o patamar em que se encontra, governado durante

quarenta  e  um  anos  por  autarcas  eleitos  por  partidos  políticos.  O  atual  Presidente

Enfermeiro Jorge Almeida, está a desempenhar funções autárquicas há pelo menos vinte

anos, eleito por vários partidos, e os três Vereadores a tempo inteiro eleitos pelos Juntos

também já estão em funções eleitos por partidos, há vários anos. ------------------------------------

------- Por último, tem-se também tentado passar a ideia de que os Vereadores do Partido
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Socialista,  estão  sempre  contra  tudo,  impedindo  o  bom  funcionamento  da  governação

municipal. Basta um pouco de atenção e facilmente se constata que tal não corresponde à

verdade. Dou apenas como exemplo, as deliberações do executivo que nos são enviadas

com a documentação das Assembleias Municipais, onde se constata que grande parte das

decisões são tomadas por unanimidade, no caso desta Assembleia Municipal que estamos

hoje aqui a realizar, os Vereadores do Partido Socialista, das deliberações que nos foram

enviadas, apenas se abstiveram numa das votações. Que os nossos Vereadores, algumas

vezes discordam, questionam e pedem informações, talvez mais do que era habitual em

mandatos anteriores também será verdade. Também é verdade que nem sempre a resposta

às questões e as informações pedidas, nos são entregues em tempo útil. -------------------------

------- Parece-me que a questão é mais a forma e não o conteúdo. Mas, a forma cada um

tem a sua, porque não há duas pessoas iguais.” ----------------------------------------------------------

------- Ana Rita de Brito Carlos - PSD -----------------------------------------------------------------------

------- “Nos últimos meses, tem-se verificado no centro da cidade de Águeda a proliferação

de  pichagens,  através  de  inscrições,  dizeres,  alguns  talvez  com  razão,  desenhos  e

assinaturas nas fachadas dos edifícios, nas vedações, nos muros, que coabitam lado a lado

com  os  grafitis,  estes,  bandeira  da  afamada  arte  urbana.  Tais  pichagens,  por  não

autorizadas pelos proprietários dos bens visados, configuram não só um crime de dano,

como conferem à nossa cidade de Águeda, um desleixo e abandono fora da época festiva.

Deste modo, aquilo que eu pretendo aferir junto do Senhor Presidente da Câmara, é se,

para  além  das  notificações  já  enviadas  aos  proprietários  lesados,  entendamos  para

repararem os seus bens, quais as medidas que foram tomadas até à presente data para

prevenir  e  punir  tais  atos?  Nomeadamente,  se  foram  instaurados  processos

contraordenacionais, ou se já houve articulação com as forças de segurança para reforço da

vigilância  preventiva  de  visibilidade,  ou  se  inclusive  está  pensada  a  intensificação  da

iluminação pública, ou a reativação das luminárias desligadas.” --------------------------------------

------- Marlene Domingues Gaio - PSD ----------------------------------------------------------------------

------- “O primeiro assunto que hoje aqui me traz é o dos trilhos, nomeadamente a questão

da limpeza e a sua manutenção, em particular a limpeza e a manutenção, ou a falta dela do

trilho dos arrozais. Em pleno mês de agosto, em altura de férias, em que muitos de nós

procuramos conhecer o que de melhor tem o nosso País,  alguns turistas foram fazer o

percurso  do  trilho  dos  arrozais  em  Barrô.  Esta  foi  a  mensagem  que  partilharam

publicamente juntamente com algumas fotos que documentavam a experiência. Estas fotos,

diziam eles,  foram de  uma aventura  que  não  correu  muito  bem.  O  trilho  dos  arrozais

impossível de transitar, é preferível fechar o trilho antes que alguém se vá magoar. ------------
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------- O que estas pessoas nos dizem não é em absoluto uma novidade para nós. Mas,

escritas e publicitadas por alguém que nos visita e espera encontrar o melhor e vê as suas

expetativas  defraudadas,  é  no  mínimo  dececionante,  sobretudo  quando  estes  projetos

resultam de iniciativas promovidas por esta Câmara Municipal,  ou seja,  resultam do tão

publicitado orçamento participativo em que se envolvem tantos meios e pessoas da nossa

comunidade que se dedicam, que participam, que perfilham estes projetos como seus. e é

de facto uma pena, com o investimento que ali foi feito, a acrescer ao pagamento que penso

que esta Câmara fará a uma empresa de manutenção, que segundo creio será a de Braga e

que na prática  não se  verifica,  o  que pode até  configurar  a  resolução do  contrato  por

incumprimento. e é uma pena que não possamos usufruir deste trilho, que aqueles que nos

visitam nos aconselhem até a encerrá-lo. Gostaria em primeiro lugar de colher a posição do

executivo acerca desta matéria. --------------------------------------------------------------------------------

------- O outro assunto que aqui hoje me traz tem a ver com a entrada em vigor dentro de

dias, da nova legislação que impede os canis municipais de abaterem animais errantes, o

que levou a que algumas Câmaras, como é o caso por exemplo da Câmara de Vila Nova de

Gaia, tivessem se dado em estratégias positivas de promoção de campanhas de adoção,

desparasitação, esterilização, vacinação gratuita, etc. A lei vinte e sete 27/ 2016, de 23 de

agosto que regulamenta esta matéria, tem já dois anos, mas foi concedida uma moratória de

dois  anos  para  que  os  municípios  promovessem  as  medidas  que  entendessem,

nomeadamente,  construindo  canis  ou  alargando  a  capacidade  dos  existentes,  tendo

inclusive  o  governo  disponibilizado  verbas  para  esse  efeito,  e  muito  embora  o  senhor

secretário de estado da agricultura tenha colocado a hipótese do parlamento retroceder, a

verdade é que os deputados da nação, não cederam e esta lei aplicar-se-á já a partir do dia

vinte e três de Setembro. Portanto, a minha intervenção visa o esclarecimento acerca das

medidas adotadas por esta Câmara Municipal também acerca deste assunto.” ------------------

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

------ “Senhor Presidente, o grupo municipal  do Partido Socialista, partilha inteiramente e

com, com alguma, com uma clara solidariedade as preocupações que aqui foram trazidas

pelo público, relativamente ao contrato remetido com a empresa Byeva para a prestação de

serviços de limpeza dos edifícios públicos municipais e edifícios escolares. -----------------------

------- Vou-me, tinha aqui de facto indicado uma série de situações que são de conhecimento

público,  elas  já  foram aqui  relatadas,  consideramos particular  gravidade os  atrasos  nas

remunerações salariais, consequência do esvaziamento de recursos humanos com, com, e

dos instrumentos, produtos de limpeza, com consequente agravamento  nomeadamente de

saúde pública, como acontece no caso das piscina, ou nas áreas de comércio e de bens
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alimentares do mercado municipal. Muito particularmente grave, o facto de um trabalhador

ter, ter sido acolhido no hospital e se ter especificado que não estava coberto por o seguro

de trabalho obrigatório. Nesta sequência, eu pergunto se a Byeva já apresentou o seguro

caução no valor de cerca de vinte e quatro mil euros, que está previsto no contrato? e se

este seguro é acionável no caso de incumprimento flagrante, tal como os factos conhecidos

já nos deixam presumir. -------------------------------------------------------------------------------------------

------- Os contratos internos administrativos relativos à contratação de competências para as

Juntas  de  Freguesia,  que  nos  idos  de  2016,  2017  e  anteriores  sobre  a  liderança  do

executivo  municipal  com um líder  proposto  pelo  Partido  Socialista,  eram  assinados  na

Primavera,  e permitiam uma calendarização operacional  e realização durante o Verão e

Outono,  de  modo a  que fosse  exigível   a  conclusão das  obras  delegadas  até  final  de

novembro, sob pena de anulação dos efeitos contratualizados para estas delegações de

competências. Com outra liderança, neste ano de 2018, temos uma novidade, a assinatura

destes contratos  interadministrativos  por  setembro em diante,  com o Outono e os seus

temporais  à  vista,  mantendo-se o  requisito  contratual  de concluir  as obras  previstas  na

regressão de competências até 30 de novembro. Estamos perante desmazelo ou calculismo

orçamental em tempo de grandes dificuldades financeiras que parecem condicionar a ação

deste executivo? ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Visto daqui, parece que o despesismo da Câmara Municipal, nomeadamente no que

respeita às mãos largas perante as entidades que juntos apoiaram e se envolveram na

última campanha eleitoral  que  está  a  ser  pago  pelas  Juntas  de  Freguesia,  pelas  suas

populações,  pois  não  há  tempo  útil  para  contratar  e  realizar  as  obras  que  tão

generosamente a Câmara Municipal delegou nas Juntas de Freguesia. Percebe-se também,

a necessidade que foi evidente de votar artificialmente o orçamento de 2018 por o lado da

receita, para corresponder ao empolamento do lado da despesa, com este faz de conta que

delega, mas não dá tempo para realizar. ---------------------------------------------------------------------

------- Finalmente, Senhor Presidente da Assembleia Municipal, o meu Câmarada José Vidal

colocou uma questão objetiva ao Presidente da Câmara, que não teve resposta e a questão

era, é conhecido, qual o papel de gerência e de propriedade do membro da Assembleia

Humberto  Moreira,  na  empresa  fornecedora  do  portão  à  Câmara  Municipal?  O  Senhor

Presidente  da  Câmara  desconhecia,  e  provavelmente  por  esse  motivo  não  terá  dado

resposta. Mas, Senhor Presidente da Assembleia, eu refaço a questão, do meu Câmarada

José Vidal e penso que está presente Humberto Moreira e ele saberá certamente se poderá

informar esta Assembleia de, qual o seu papel na gerência e na propriedade da empresa

fornecedora.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------- Luís Miguel Marques Vidal de Oliveira - CDS ----------------------------------------------------

------- “Venho aqui colocar uma questão que tem a ver com o que ouvimos numa intervenção

do público, em que foi dito que a empresa Byeva tem argumentado junto dos funcionários

que os atrasos nos pagamentos e os outros incumprimentos se devem ao incumprimento

dos pagamentos por parte da Câmara Municipal, tenho ideia que isso foi dito, não tenho a

certeza, esclareçam-me se não foi dito. Mas, dá-me ideia que foi dito, que a empresa se

escusa  no  facto  da  Câmara  Municipal  não  fazer  atempadamente  os  pagamentos,  e,

portanto,  não  procede  ao  pagamento  dos  salários.  Não  sei  se  é  verdadeira  ou  não  a

afirmação, mas gostaria de saber se a Câmara tem ou não tem pago à empresa aquilo que

lhe é devido no tempo oportuno. Portanto, a questão é muito simples, sim ou não, a Câmara

Municipal está a cumprir? Para lhe dar a oportunidade de dar uma resposta que possa ficar

registada, eu vou concluir a questão. -------------------------------------------------------------------------

------- Senhor Presidente, sim ou não a Câmara Municipal tem pago à empresa tudo o que

está acordado no tempo devido.” -------------------------------------------------------------------------------

------- Jorge Henriques Fernandes de Almeida – Presidente da Câmara. ------------------------

------- “A Câmara Municipal está a respeitar todas as questões contratuais com esta empresa

e  aliás  como  outras.  Portanto,  todas,  todos  os  compromissos  contratuais  estão  a  ser

religiosamente cumpridos”. --------------------------------------------------------------------------------------

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

------- “Muito  bem,  acho que é  uma informação importante,  não apenas  para  nós,  mas

também para as pessoas  que receberam essa informação Depois,  foi  aqui  dito  que as

piscinas, pelo menos num mês foram limpas sem um desinfetante adequado, e a questão

que eu  vou  colocar  ao Senhor  Presidente  é  simples,  porque o senhor  até  tem alguma

formação, ou muita formação nessa área. Isto põe ou não ou não põe em risco a saúde dos

utentes? e não sendo nas piscinas sendo noutros equipamentos urbanos põe ou não põe

em risco a saúde dos utentes? ----------------------------------------------------------------------------------

------- Senhor Presidente, se nos pudesse esclarecer, nós gostaríamos de saber o que é que

se está a passar com a empresa SAKTHI,  até que ponto vai  a decisão de deslocalizar

pessoal de Águeda para a Maia, e se tem esclarecimento das implicações que isso pode ter

em termos da atividade da empresa no concelho?” -------------------------------------------------------

------- João Carlos Fernandes Figueiredo - Juntos -----------------------------------------------------

-------- “Vejo-me talvez quase na obrigação de falar  em nome do grupo parlamentar dos

Juntos. Não me parece que nenhum dos nossos elementos tenha tido sequer a intenção de

diabolizar, renegar, o que quer que seja dos partidos políticos. Faço notar que somos todos

homens e mulheres como os meus digníssimos colegas deputados dos partidos, faço notar
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que alguns de nós antes de fazermos parte do movimento independente Juntos, fizemos

também parte, alguns em militância ativa, outros em simpatia pelos partidos, e talvez isso

leve realmente a Assembleia a ter uma certa admiração por pessoas que se calhar tiveram a

coragem de sair de lugares que deviam ser de conforto e juntarem-se para poder dignificar

este concelho. Alguns de nós somos expostos, alguns de nós somos empresários e veja-se

que muita gente diz que quem é empresário não se deve meter na política e alguns de nós

somos empresários e metemo-nos na política. Estamos a dignificar o nosso concelho como

o deputado Jorge Oliveira disse, com total, pelo povo, foi o povo que nos colocou aqui. e

não façamos desse povo que nos colocou aqui, gente que não tem caráter ou não sabe o

que decide.  Se nos colocou aqui  por  alguma razão foi.  Saibam que nós respeitamos e

continuamos a respeitar as estruturas políticas e agradecíamos que fizessem o mesmo com

o Movimento independente dos Juntos que está a fazer o melhor que sabe, o melhor que

pode na defesa intransigente dos direitos daqueles do nosso concelho de Águeda.” -----------

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

-------  “Tenho  pautado  a  minha  intervenção,  enquanto  Presidente  da  Junta,  primeiro  de

Barrô, nos últimos anos Aguado de Barrô e Aguada de Baixo,  por apontar o dedo mas

também por agradecer sempre que nos é concebida alguma graça, e como tento ser justo e

tento  ser  sério  com  estes  valores,  quero  de  uma  forma  clara  agradecer  ao  Senhor

Presidente da Câmara, o facto de ter dado indicações no decorrer das negociações tidas,

para a aquisição de uma casa que nós andamos há dez anos a tentar comprar, e deixo

também, quero deixar também como reparo que o Senhor Presidente do anterior executivo,

apesar de ter prometido não o fez. Por isso, lhe quero dar este voto, este agradecimento e

transmitir-lhe esta minha posição enquanto Presidente e enquanto defensor dos interesses

de Barrô e Aguada de Baixo. ------------------------------------------------------------------------------------

------ Como alguns de vocês saberão, esta compra vai permitir o desenvolvimento de um

projeto que está gizado, aprovado, pelo menos mentalmente e também está transcrito quer

na Junta  de Freguesia,  quer  no  executivo  municipal,  pelo  reordenamento  do centro  da

freguesia de Barrô e o próprio projeto que já foi  desenvolvido numa parte desse centro

urbano, será estendido e tenho já a garantia deste executivo de que faremos o trabalho que

estava idealizado e que será planeado a pensar nas pessoas, que é para isso que nós

estamos cá. Mas, como eu disse que também sou pessoa que aponto o dedo, venho mais

uma vez, também ando há mais de dez anos com este tema. -----------------------------------------

------- Um dos maiores problemas que nós temos no nosso município são os lixos, as lixeiras

e todo o tipo de desperdícios despejados quer junto de ecopontos, quer junto a contentores,

mas ainda pior nalgumas zonas mais aprazíveis, como por exemplo, o vale do Cértima, ou
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pelos nossos pinhais e mesmo em zonas industriais. ----------------------------------------------------

------- Senhor Presidente, já lhe pedi, vou aqui publicamente voltar a pedir, criem condições

para s pessoas e até para as Juntas de Freguesia poderem ajudar a resolver este problema.

Sugiro  a  criação  de  espaços  licenciados,  sugiro  a  criação  de  postos  de  trabalho  para

acompanhamento,  vigilância  e  para  se  autuarem  os  prevaricadores.  e  quando  digo

prevaricadores,  falo  inclusive  de  um  sem  número  de  empresas  que  são  lideradas  por

empresários  sem qualquer  tipo  de escrúpulo,  e o Senhor  Presidente tem conhecimento

disso. Conseguimos que alguém fotografasse uma empresa a despejar lixos industriais em

contentores domésticos.  Foi  enviado a comunicação para a Câmara Municipal  e para a

GNR, aguardamos a competente penalização e a resolução deste assunto. ----------------------

------ Senhor Presidente, o ambiente não pode esperar, é a frase que ouvimos todos os dias.

O nosso concelho tem zonas muito bonitas que são conspurcadas todos os dias, aliás a

maior parte das vezes todas as noites, porque estes serviços são feitos durante a noite. Em

jeito  de  brincadeira,  mas  muito  sério,  seria  possivelmente,  até  financeiramente,  mais

aprazível para a Câmara Municipal deixar de multar quem não paga o estacionamento e

esses mesmos fiscais andarem a ver estas situações.” -------------------------------------------------

------- Jorge Henriques Fernandes de Almeida – Presidente da Câmara ------------------------

------- “O Jorge Oliveira do PS, naturalmente que esteve aqui a dar a opinião dele e pronto,

cada  um  costuma-se  dizer  que  tem  a  sua  e  naturalmente  que  muitas  vezes  quando

podemos, não há nada do que dizermos que o pior são os outros e eu lembro-me aqui de

um ditado que diz quem não aprende com as derrotas, quem não as reconhece se calhar

está mais perto de perder outra vez. Portanto, diria que tenha alguma calma com esse tipo

de análise. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------  Depois,  relativamente  à  questão  de  Ana  Rita  Carlos  do  PSD,  e  à  questão  das

pichagens e essas, dessas coisas, é uma questão que nos anda a preocupar e que estamos

a tentar  ter  uma atitude concertada com a GNR. Ainda há bem pouco tempo,  aqueles,

aqueles e bons que estão ali pintados e que foram pintados e que estão extraordinariamente

bonitos,  por  exemplo,  foram  agredidos  a  pontapé  por  alguém  que  efetivamente  não

consegue conviver com os outros. -----------------------------------------------------------------------------

------ Mas, curiosamente, depois no mesmo dia, tive conhecimento aqui que no mesmo dia

curiosamente aqui nas escadas, do lado aqui da pizzaria, foi  um trabalho nauseabundo!

Dizer  por  exemplo,  que um dia  de  manhã Isabel  Moreira,  a  jornalista  manda-me umas

fotografias a dizer  que partiram as escadas,  pura e simplesmente  partiram as escadas,

aquelas escadas que sobem para o bugio de Águeda e para aquele bar e para a igreja, e

tantas outras coisas que vão acontecendo, destruição de sinais,  de prateleiras,  de tudo.
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-------------  Sei  que  a  GNR  anda  empenhada  a  tentar  abordar,  há  aí  um  conjunto  de

indivíduos que efetivamente já foi apanhado a prevaricar, alguns deles ainda são menores,

estamos a tomar as providências que conseguimos mas, efetivamente é um problema e

estamos, relativamente às pichagens, estamos a tentar resolver essas questões, apesar de

repetidamente acontecerem, vamos tentar fazer o melhor que podemos. --------------------------

------- Relativamente ao trilho dos arrozais e a questão que a Dr.ª Marlene Gaio nos trouxe

aqui,  o  trilho dos arrozais  assumidamente é um problema que temos e que temos que

resolver. Eu já pedi aos serviços nomeadamente para reunirem os serviços competentes

aqui dentro da Câmara nessa área, para reunirem com os promotores, porque lembro que

foi uma obra resultante do orçamento participativo. Com os promotores, com a Junta de

Freguesia, porquê? De todos os trilhos que temos, este é problemático. Porquê? Aparecem-

nos valas  atravessadas no caminho,  isto de uma forma quase sistemática,  vedações a

impedir que se passe, que o trilho passe em determinadas propriedades, que, até um tubo

gigante já chegaram a colocar lá nos troços e nomeadamente a sinalética desaparece por

exemplo. Portanto, fizemos uma vez, duas vezes, três vezes e naturalmente é tempo, e

dissemos claramente vamos ver o que é que está mal, porque efetivamente há aqui alguém

que ou não concorda profundamente, ou está contra e temos que identificar quem é e temos

de tomar uma resolução definitiva relativamente a esta matéria. Naturalmente tudo faremos

para manter o trilho mas, efetivamente temos que perceber o que é que se passa ali. ---------

------ Os serviços penso que já fizeram o contacto com estas entidades que eu disse. Estão

a  trabalhar  nessa  matéria  para  provavelmente  se  calhar  alterarmos aí  algum ponto  de

percurso, não sei. Vermos o que é que, o que é que seja, porque indiscutivelmente, há ali

qualquer coisa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Relativamente aos canis, eu posso-lhe dizer que nós temos outro projeto do nosso

canil, no, no, do canil intermunicipal no centro de recolha oficial e intermunicipal que volto a

dizer-vos em boa hora, num determinado momento numa reunião da CIRA, conseguimos

alterar a ideia inicial  que era fazer um grande canil  em Aveiro e então conseguimos um

consenso que foi fazer um canil em Aveiro, um em Águeda e outro em Ovar. Curiosamente

até por aquilo que nos indicaram, o nosso vai ser o maior deles todos, e posso-vos dizer que

neste  momento,  em  termos  de  valores  estimados  para  o  avanço  desta  questão  temos

qualquer coisa muito perto de um milhão e meio de euros, do valor da infraestrutura que se

vai instalar aqui. e tudo isto porquê? Nós somos uma das poucas Câmaras, e porque são,

não serão tão pouquíssimas, mas são poucas Câmaras que têm um canil e que, portanto,

têm aqui que lidar com este tipo de problemas. Nós, há muito tempo que a prática do nosso

canil não é o abate sistemático, longe disso, bem pelo contrário. A indicação que tenho é
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que o veterinário, só animais doentes ou potencialmente perigosos é que têm esse fim e

posso-vos dizer que mesmo no âmbito do canil municipal, a adoção é uma prática muito

corrente  e  bastante  utilizada,  com  números  bastante  significativos.  Naturalmente  que

precisamos desta infraestrutura, porque naturalmente com esta prática toda a gente percebe

que temos o canil cheio, e o canil completamente cheio como toda a gente também percebe

e sente e conhece e reconhece, nós não podemos continuar a colocar e recolocar cães,

cães  e cães  num canil  que já  está  completamente lotado e  vamos sentindo que há aí

algumas questões que, que temos alguma dificuldade em resolver e estamos também aí,

porque, porque, da vacinação isso, da vacinação não, da esterilização, para ver o que é

que, se conseguimos diluir estas populações. --------------------------------------------------------------

------  Relativamente  ao  Manuel  Farias,  dizer  que  a  Byeva  naturalmente  que  é  uma

preocupação de todos nós.  Nós temos que, que naturalmente olhar,  e  estamos a olhar

atentamente para este problema e com toda a intenção de o resolvermos nas melhores

condições para o município e para as funcionárias. Indiscutivelmente, o nosso foco, são os

dois focos que temos. É uma situação problemática, lembrar-me, e a questão do seguro

caução e dessas coisas, este contrato foi visado pelo tribunal de contas, e, portanto, tem

todas, no âmbito do concurso e da formalização do contrato, a empresa cumpriu tudo, que

se calhar é esse o grande problema. É que cumprem tudo e depois a seguir não cumprem

aquilo que devem e portanto, nós temos que criar histórico sobretudo e de, para podermos

efetivamente de uma forma segura tomar outro tipo de atitudes, porque senão volto a dizer,

senão a empresa ainda ganha alguma coisa com isto e nós temos que ter esse cuidado e o

que percebemos sempre que se passa o que se passa com os funcionários, respeitando e

sentindo uma preocupação muito grande por resolver. Temos estado no terreno a tentar,

penso minorar, pelo menos já conseguimos aquele impacto muito negativo que temos, que a

empresa tem vindo a ter com eles. ----------------------------------------------------------------------------

------- Relativamente aos contratos interadministrativos, toda a gente percebeu o que é que

aconteceu. Naturalmente que nós tivemos aqui um tempo que, que aconteceu no início do

ano,  quando  tivemos  que  empatar  os  contratos  interadministrativos  de  angariação  de

competências,  no  fundo e  depois  os segundos que vieram,  as  situações  com todas as

Juntas de Freguesia estão a correr dentro da normalidade. Há uma questão que muitos dos

Senhores presidentes me dizem e volto, e voltamos a falar na questão inicial, que é terem

dificuldade de encontrarem empresas disponíveis para fazer os trabalhos, e isto, e isto não

tem que ver com a pressa tanto assim, mas é aquilo que nós falamos também das obras

municipais,  esta dificuldade de alguma forma existe. Mas,  naturalmente que estamos cá

para encontrar soluções. -----------------------------------------------------------------------------------------
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------ Só uma nota, porque às vezes a memória é uma coisa que se pode apagar, e os

contratos interadministrativos e os protocolos em toda a vigência dos anteriores executivos,

foram sempre propostos e negociados por mim, sempre. Portanto, aquela boa vontade ou

má vontade dos anteriores executivos está relativamente, está intacta aqui. Portanto, não

estejam preocupados, porque a prática não vai mudar e mais, e aquela, não esqueço nunca

a minha origem de Presidente de Junta. Sei exatamente o que é que isso representa e estou

seriamente apostado a continuar a dar, a dignificar as Juntas de Freguesia e a dar-lhe mais

competências,  no  sentido  de,  exatamente  disso.  Sobretudo,  facilitando  uma  série  de

trabalhos que saem claramente beneficiados pela proximidade.  Agora tudo naturalmente

dentro do possível e portanto, com a tranquilidade que efetivamente somos, que fazemos

mais, mais a delegação de competências, sobretudo em valor, aqui na nossa região pelo

menos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Relativamente à questão dos contratos, eu volto a dizer nós temos tudo depositado

conforme manda a lei no base.gov. Eu acho que as pessoas podem perfeitamente lá ir ver.

Vêem quem são os titulares das empresas e vejam porque está tudo, tudo ali, a Câmara

não, não pode trabalhar de outra maneira. Portanto, trabalha com toda esta transparência.

Portanto, tudo o que está depositado neste portal, que é um portal, como vocês sabem que

é de acesso público e portanto, todas as aquisições, todos os contratos que fazemos estão

ali. Portanto, não precisam de vir para aqui perguntar ou tirar dúvidas. Basta ir verificar e já

agora verifiquem, não tem problema nenhum. Verifiquem extensivamente, se calhar todos

os  negócios  que  a  Câmara  faz  com  toda  a  gente,  a  clareza  e  a  transparência  neste

momento é interesse que há este tipo de serviços. -------------------------------------------------------

------- Nós somos, nós, e ainda bem que somos muito fiscalizados por muitas entidades,

entidades naturalmente todas elas competentes e isso obriga-nos efetivamente a percorrer

estes  caminhos  com  total  segurança.  Daí  a  tranquilidade,  como  vos  digo  está  tudo

verificado, verifiquem, não vale a pena vir para aqui fazer números e perguntar, está tudo

claro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Relativamente à questão Dr. Miguel Oliveira à Byeva, voltamos à mesma questão, os

produtos, eu tenho aqui um relatório que me diz que no dia onze de setembro a piscina

efetivamente não foi limpa, os funcionários fizeram greve, ou não estiveram. Portanto, tenho

esse  tipo  de  situações  e  essas  situações  com  indicação  que  o  nosso  funcionário

responsável pela piscina tem. Não havendo condições não abre! Pura e simplesmente e ele

está lá para aferir isso. Naturalmente que não vão pedir ao Presidente de Câmara ou ao

senhor Vereador que esteja lá todos os dias a verificar se o produto tem a marcação A ou B,

C ou D, naturalmente que essa questão temos responsáveis que estão a verificar. Fazem-

Ata da 4ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 21 e 25 de setembro de 2018



39

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

nos relatórios, que não posso pôr em causa e, portanto, as pessoas responsáveis terão que

lá estar e tomar as decisões. ------------------------------------------------------------------------------------

-------  Há uma coisa  que eu lhes  disse  a  todos  os  responsáveis  de  todos  os  edifícios.

Perante a falta de condições, têm que tomar decisões e é na hora, e têm a minha cobertura.

Alguma coisa que corra mal por um serviço ter ficado mal fechado, portanto, não ter aberto,

não ter aberto eu sou o responsável, naturalmente que sou, não é nenhum deles, eles têm

total cobertura para o poderem fazer, e estão lá exatamente para aferir essa situação, não

há cá dúvidas nenhumas, não vale a pena estarmos aqui  a escamotear.  Agora não me

peçam por amor de deus a ir a todos os edifícios todos os dias verificar se os produtos têm

marcação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Relativamente à Sakthi, e ainda bem que fala na Sakthi, houve um senhor jornalista

que  me  ligou  a  perguntar  se  efetivamente  eu  tinha  conhecimento  de  alguma  destas

situações da Sakthi e digo-vos logo que não. Mas de imediato, fiquei preocupado e liguei ao

Senhor Jorge Fesch que foi, que é, como toda a gente sabe o ceo da Sakthi. Falei-lhe da

situação e ele explicou-me. Não há despedimentos nenhuns de espécie nenhuma, há uma

encomenda da BMW que vai ser, que exige uma maquinação especial. ----------------------------

------- Há um conjunto de funcionários da Sakthi, uns que têm que ir à Maia, fazer formação

específica  porquê?  Porque  é  uma liga  nova  e  portanto,  precisam de fazer  um tipo  de

formação durante três meses. e outros irão inclusivamente para a Alemanha para a BMW.

Só,  deu-me  inclusivamente  outras  questões  que  nomeadamente,  valores  de  produção.

Portanto, o ano passado estamos a falar da Sakthi que produziu três mil toneladas. Este ano

já vai com doze mil toneladas de produção e preveem no ano de 2019, atingirem as vinte

mil.  Só para termos a noção, a linha que neste momento está em, as doze mil deste ano

correspondem sensivelmente a um terço da capacidade. Portanto, é um facto que a Sakthi

ainda não está com a pujança que temos. -------------------------------------------------------------------

------- Portanto, é esta a informação que eu tenho, e foi a informação, e muito sinceramente

naquela altura fiquei tranquilo e fiquei depois outra vez alarmado com a primeira página do

jornal. Voltei a ligar ao Senhor Jorge Fesch e disse não pode ser nada, porque ninguém me

perguntou nada. e portanto, esta é a informação que eu tenho, naturalmente não sei, por

questões  naturalmente  óbvias  e  por  um  passado  que  temos  com  a  Sakthi,  dou-lhe  o

benefício da dúvida relativamente e sem qualquer tipo de problema e acredito sinceramente

que o que se está a passar é exatamente isto que eu vos acabei de contar, e, portanto,

inclusivamente esta espiral de crescimento que se irá manter. e isso sim será muito bom

para o nosso concelho e para aquele  parque empresarial  que como sabem continua a

expandir-se e continua a ter uma apetência grande por empresas por lá. --------------------------
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------ Uma outra nota, Wilson Gaio, Presidente da Junta de Barrô e Aguarda de Baixo, eu a

única coisa que posso dizer relativamente aquele negócio é que efetivamente é assim, a

parceria, nós conseguimos, conseguimos trabalhar e foi o que aconteceu ali. A negociação

foi  o  Senhor  Presidente  da  Junta  que  a  fez.  Penso  que  a  fez  de  uma  forma  muito

satisfatória. O imóvel, ou os imóveis em causa, vêm trazer indiscutivelmente uma melhoria e

sobretudo a possibilidade de fazermos um trabalho no miolo de Barrô muito ligado com

aquilo  que  afinal  de  contas  nós  queremos,  que  é  criarmos  melhores  condições  e

adaptarmos um pouco aquela, esta prática que temos no centro da cidade, portanto, de uma

rejuvenesção urbana nos centros urbanos das freguesias e aquele terreno acho que é,

muito em breve irá à Junta de Freguesia, ao executivo para aprovação do negócio e vamos

naturalmente avançar com a aquisição deste terreno. Os valores são significativos,  mas,

mas absolutamente adaptados, estão sustentados numa avaliação e estão a ser adquiridos

abaixo do valor da avaliação. ------------------------------------------------------------------------------------

------ Relativamente à questão dos lixos, nós temos indiscutivelmente um conjunto de más

práticas,  também temos indiscutivelmente um problema com a empresa que nos está a

recolher os lixos, assumidamente, mas não somos só nós, porque efetivamente aqui os

nossos vizinhos, os municípios vizinhos Estarreja, Albergaria, Oliveira do Bairro e Vagos,

sofrem rigorosamente o mesmo mal. A empresa, já agora, tal como prometeu efetivamente,

conseguiu emendar um pouco a mão. Estamos a acelerar, para fazermos um agrupamento

maior de entidades adjudicantes e avançarmos rapidamente com um concurso, que estará,

no nosso caso teremos que ter absolutamente concluído, pelo menos até Junho do próximo

ano, que é a altura em que acaba este contrato. Até lá, esforçamo-nos todos os dias para

cobrir algumas situações, algumas inépcias. Mas, efetivamente não é fácil. Inclusivamente

naquela fase crítica do mês de agosto sobretudo, procurei inclusivamente ter uma empresa

que me pudesse fazer a recolha de algumas situações que estavam para trás e posso-vos

dizer  que  não  foi  possível.  Contactei  algumas  empresas  da  especialidade  por  aqui  e

ninguém tinha disponibilidade. Aliás tentei-o eu e tentaram outros municípios, e, portanto,

não nos foi possível. E, portanto, não nos foi possível, e, portanto, vivemos neste momento

com este tipo de realidade e naturalmente que é complicado.” ----------------------------------------

------ 3.1. Apreciação da informação escrita por 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 número dois do artigo vigésimo

quinto do anexo da lei de setenta e cinco de dois mil e treze de doze de setembro. ------

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

------- Carlos Filipe Correia de Almeida – PSD: ----------------------------------------------------------
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------- “Antes  de me debruçar  efetivamente  no conteúdo  deste  documento,  queria  fazer

quatro pontos prévios. O primeiro tem a ver com o assunto dos portões. Houve aqui quem

viesse chamar a atenção para uma questão legal, não legal, eu penso que o assunto está

entregue a vossa excelência. Sobre se é ético ou não é ético, caberá a cada um de vocês

julgar. Eu julgo o meu e se deus me der saúde, não me hão de apanhar a fazer contratos

deste tipo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Mas, diz o Senhor Presidente da Câmara, que há mais quem faça, e quando ele diz

que há mais quem faça, está-nos a colocar todos no mesmo saco, e, portanto, como ele

disse  que  faria  chegar  essa  informação,  eu  gostava  muito  de  acrescentar  que  a  essa

informação juntasse também, independentemente da participação social, os negócios que

por ventura estejam a ser feitos entre a Câmara Municipal e empresas com participações

sociais deste executivo”. ------------------------------------------------------------------------------------------

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

-------  “Ó Senhor  deputado,  vamos lá  ver  essa intervenção teria  toda a lógica  no ponto

anterior. Estamos outra vez a voltar ao mesmo assunto. Aqui a questão é o ponto três ponto

um que é claro. É com base nisso que estamos aqui a discutir e falar. Não vamos voltar

outra vez a assuntos que estão a ser tratados e que já ultrapassou. Tinha oportunidade de o

fazer e não o fez e agora está a voltar atrás”. ---------------------------------------------------------------

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

------- “Senhor Presidente, eu não volto atrás. As informações do Senhor Presidente sobre o

último trimestre incluem isto, acho eu. Ou não”? -----------------------------------------------------------

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

------- “Não sei, o Senhor dirá. -----------------------------------------------------------------------------------

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

------- “Eu por mim, entendo que sim. Ele está tão detalhado, veja lá que a primeira que aqui

aparece é  na  atividade municipal  do  executivo  e  como destaque  no  âmbito  do  Senhor

Presidente,  da  abertura  oficial  do  quinto  festival  do  pão  de  Portugal,  que  o  Senhor

Presidente acha que merece a sua pertinência. Portanto, se a abertura, ou o que é, se há

pertinência, com certeza que este assunto também”. -----------------------------------------------------

------ Brito António Salvador Rodrigues – Presidente da Assembleia – “Senhor Presidente,

antes de o Senhor deputado perceber o que eu disse, ou é preciso repetir? Percebeu?” ------

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

------- “Ó Senhor Presidente, eu estou educadamente a dizer”. ----------------------------------------

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

------- Eu também estou educadamente a perguntar se percebeu o que é que eu disse”? -----
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------- Carlos Filipe Correia de Almeida – PSD: ----------------------------------------------------------

------- “Não me parece! Eu percebi sim senhora”. ----------------------------------------------------------

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

------- “Então se percebeu, vamos lá ao assunto”. ---------------------------------------------------------

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

-------  “Sim  senhora,  muito  obrigado.  Queria  deixar  um  alerta  sobre  esta  questão  dos

portões, se me permite, porque é bastante pertinente. Passei agora lá em baixo, naquela

casa moderna que está junto à praça e as portas estão abertas. Portanto, pedia ao Senhor

Presidente que tratasse de corrigir já agora também aqueles portões. ------------------------------

-------  Relativamente  ao  que  aqui  está,  vamos  então  e  vamos  tentar  ajudar  o  Senhor

Presidente  a  ajudar-nos.  Eu  penso  que,  quando  o  executivo  tem  uma  estratégia,  as

informações do Presidente devem escorrer essa matéria, e aquilo que é mais importante na

estratégia  deve  vir  em  primeiro  lugar.  Eu  vejo  aqui  um enumerado  nomeadamente  da

atividade municipal, participações em eventos. ------------------------------------------------------------

------- O que eu gostava de ter aqui, e lanço-lhe o repto para o fazer, era um capítulo muito

próprio com o esforço que o Senhor Presidente fez num período de tempo desde uma

Assembleia até à outra por exemplo, para assuntos tão importantes como este, ligação à

autoestrada, ligação ao parque empresarial, resolução do problema da ADRA, resolução do

problema, ou do estado do parque da alta vila, do parque do souto do rio e temas como

estes eu gostava efetivamente que o Senhor Presidente fizesse esse esforço para em meia

página nos dizer assim “eu durante estes três meses nestes capítulos que eu acho que são

importantes e para mim são estratégicos, eu fiz isto”, e depois mete lá o resto se não se

importa para o fim, que se nós tivermos tempo havemos de o ler. ------------------------------------

------- Relativamente às finanças locais, para darmos o exemplo, eu apoio com agrado que a

Câmara  Municipal  entregou  a  declaração  do  IVA do  segundo  trimestre.  O  que  eu não

percebo é que, segundo o que, se, e se eu estiver errado o Senhor Presidente corrige-me,

há uma sentença transitada em julgado que condena a Câmara Municipal ao pagamento de

um milhão e duzentos mil euros aos funcionários da Câmara. É correto isto, penso eu. e

neste documento de informação, um valor desta ordem de grandezas não apareça numa

primeira linha de destaque. Deve preocupar o Senhor Presidente, com certeza, porque vai

ter que arranjar a massa para lhe pagar e preocupa-nos a nós todos, porque limita com

certeza a capacidade de investimento da Câmara. Para além de me preocupar muito mais

por  perceber  que estão  aqui  pessoas  com salários  em atraso  e  que  nós  também não

estamos a cumprir com os nossos funcionários, e eles afinal são de nós todos, era mais um

repto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------- Aquilo que era importante, que era estrategicamente importante, tinha o destaque que

se deve. Um dos pontos que está também neste relatório é a gestão da frota municipal e eu,

depois de ver a notícia que saiu esta semana no jornal da Bairrada sobre as bicicletas a

pilhas, felizmente penso que entenderam porque é que eu lhe chamei bicicletas a pilhas, o

Senhor  Vereador,  o  Senhor  Vice-Presidente  ajudou-me  nessa  matéria,  a  dizer  que

efetivamente a primeira tecnologia estava ultrapassada e eu agradeço-lhe por esse esforço.

Mas, vem publicado, penso que é uma nota de imprensa da nossa Câmara Municipal com

mais um prémio. Afinal nós já tínhamos as bicicletas presumo, e fui à procura. ------------------

------- Cheguei à conclusão que a Câmara Municipal nesta questão da frota municipal, já

tinha antes de comprar estas, se não me falha a memória e eu posso ter contado mal, umas

dezenas largas de bicicletas no armazém tem mais que máquinas! e agora foi comprar vinte

bicicletas, pese embora aquilo que nós dissemos, num contrato que foi assinado em maio

de  dois  mil  e  dezassete  e  cujo  caderno de encargos.  É datado de abril  de  dois  mil  e

dezassete e assinado ou aprovado pelo nosso Presidente da Câmara Municipal. ---------------

------- Fico pasmado, devo confessar, que nossa agilidade processual, já agora o contrato é

setenta e quatro mil e nove centos? Quem conhece a contratualização pública perceberá o

limite dos setenta e cinco com certeza, ou é da coincidência também pode ser. -----------------

------- Mas, estava eu aqui a falar das bicicletas, quem percebe a agilidade deste processo e

a facilidade,  não entende com certeza,  como é que à data de hoje,  ou só agora muito

recentemente, é que se assinaram os interadministrativos. Esta discrepância é brutal e faz-

nos ponderar porque é que umas coisas nós agilizamos tudo e nas outras agilizamos tão

pouco? Já agora, sendo o contrato de maio ou unho de dois mil e dezassete, tendo ele um

prazo de execução de sessenta ou noventa dias, se quiserem vou aqui ver, ainda não vi aí

as bicicletas,  eu pelo menos estou completamente confuso, eu vejo as bicicletas numas

ações, noutras já não vejo, não sei se os carregadores que estão ali são dessas, se são de

outras,  está  uma  baralhação  completa.  e  estamos  a  falar  de  um  ponto  que  é  um

regulamento que na última Assembleia veio aqui e foi retirado, admitindo que as bicicletas

que cá estão, o regulamento voltou a não vir. --------------------------------------------------------------

------- Portanto, o que é que eu sugiro ao Senhor Presidente, já agora se me permite para

terminar,  informação  do  que  acha  importante  consolidar.  Para  quê?  Para  nós

acompanharmos o seu pensamento e se possível  nesta  matéria,  ou nalgumas matérias

também o podermos auxiliar com o nosso trabalho político, que é isso que penso eu, se

exige a todos nós.” -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Carla Eliana da Costa Tavares - PS ------------------------------------------------------------------

-------  “Boa  noite  a  todos  novamente,  apenas  para  questionar  o  Senhor  Presidente  da

Ata da 4ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 21 e 25 de setembro de 2018



44

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

Câmara, das atividades que resultam algumas obras de manutenção, alguns arranjos, bem

sei conscientes de toda a situação difícil e complicada que se vive na união de freguesias de

Travasso e Óis da Ribeira que ainda não foi constituído o executivo. O que é certo é que

queria deixar aqui uma preocupação que tem a ver com o estado de abandono e desleixo

total onde se encontra a Varanda de Pilatos em Travassô. ---------------------------------------------

------- Senhor Presidente da Câmara, aquela, aquela, aquele espaço é a porta de entrada do

nosso conselho. Obviamente que eu estou, digo isto por razões familiares, aquele espaço

tem algum significado, porque terá sido,  aquelas,  aquelas flores que lá estão terão sido

mandadas plantar pela avó do meu marido,  e por isso,  também é com alguma tristeza,

sobretudo da parte da família  do meu sogro,  que se tem visto aquele  espaço bastante

abandonado. Mas, de facto o que é importante e que acho que deva merecer a atenção da

Câmara Municipal, seja a responsabilidade de cuidar daquele espaço da Junta de Freguesia

ou da Câmara, não deixa de ser a porta de entrada do Conselho, e acho que essa situação

pode ser ultrapassada e peço que olhe para aquele lugar, para aquele espaço, para aquele

para aquela Varanda de Pilatos, que todos nós conhecemos, com mais cuidado, porque de

facto não está bem como está.” --------------------------------------------------------------------------------

------- Jorge Henriques Fernandes de Almeida – Presidente da Câmara -------------------------

------- “Senhor  Presidente,  só  para  lembrar  o  Senhor  deputado  Carlos  Almeida  que  a

Câmara de Águeda não foi condenada a pagar um milhão e duzentos mil. Foi condenada e

transitou e foi julgado efetivamente num processo movido  pelo STAL, relativamente a um

conjunto de mais funcionários, onde pediu a anulação de, pediu a anulação da deliberação

proferida  quando  foi  aqui  há  uns  anos,  em dois  mil  e  onze penso  eu,  depois  daquele

processo de dois mil e nove e que obrigou os funcionários ao reposicionamento. O que a

Câmara entende é o seguinte, se aqueles funcionários sindicalizados têm aquilo, aqueles

montantes por decisão do tribunal, todos os outros que estão nas mesmas circunstâncias

também  devem ter,  e  portanto,  estamos  nesse  momento  a  tratar  dessa  situação,  está

perfeitamente assegurado e dito aos funcionários que tudo aquilo a que eles tiverem direito,

naturalmente a Câmara lhes colocará à disposição. Estamos a tratar de, inclusivamente com

o próprio sindicato estas questões, e portanto, temos uma reunião inclusivamente marcada

para o próximo dia um de outubro, com o sindicato, no sentido de ultimarmos e trazermos

naturalmente uma proposta que vai ter que passar por aqui,  porque na totalidade, como

todos os funcionários, isso sim é capaz de ir para valores muito próximo desses. e quando

digo próximos, pode ser para cima e para baixo. e efetivamente é isso. Isso acontece dessa

maneira, não é como disse, que fomos condenados dessa forma. -----------------------------------

------- Esta situação vai depois naturalmente ser exposta aqui, é o entendimento nosso que
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devemos  trazer  depois  essa  proposta  de  alargarmos,  uma  vez  que  os  funcionários

sindicalizados e que recorreram têm direito a esses montantes. Os que não recorreram e

que estão nas mesmíssimas circunstâncias, portanto, terão. Mas, isso é um assunto que

virá indiscutivelmente a esta Assembleia.” -------------------------------------------------------------------

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

------- “Senhor Presidente, desculpe lá, sabe que eu não sou advogado e estas coisas, os

termos técnicos e tal podem-me confundir. Mas, na forma eu sou dos números como sabe

vai sair um milhão e duzentos mais ou menos, é isso, não é? Portanto, a Câmara tem que

se preparar para pagar qualquer coisa à volta disto. Portanto, é um fator digamos importante

para por exemplo constar num documento como estes. Concordará comigo. Sim, sim, mas,

concordará comigo que é importante. O que eu lhe estou a pedir é que fatores importantes

como este, pedia a sua ajuda para isso, pudessem constar deste documento, para mim são

mais importantes do que perceber as representações que faz do executivo e não me leve a

mal. Por isso, porque essas já eu vou acompanhando no Facebook. --------------------------------

-------  Outra  questão  se  fosse  possível,  também dois  contributos  sem lhe  roubar  muito

tempo, gostávamos muito de acompanhar esta informação se fosse possível, e penso que o

é fácil,  viesse também um mapa de  execução das  grandes opções do plano de forma

detalhada, para cada um estar mais dentro do assunto, como o mapa de execução do plano

plurianual de investimento e se quiser um mapa de execução da receita e da despesa de

uma forma detalhada.  Acho  que  cada  um de  nós  depois  pode  utilizar  a  informação  à

maneira que quiser. Eu utilizaria com todo o agrado”. ----------------------------------------------------

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

-------  “Estava ali a ouvi-lo com atenção e não houve efetivamente nenhuma explicação às

questões que o meu colega Carlos Almeida aqui pôs sobre as bicicletas. Nós, hoje o que

ouvimos dizer foi que foram compradas afinal um conjunto de bicicletas por setenta e quatro

mil euros, setenta e quatro mil e nove centos euros há cerca de um ano. Já passa de um

ano, maio de dois mil e dezassete. Todos sabemos que na última Assembleia Municipal

realizada em Belazaima, que o Senhor Presidente nos apresentou uma proposta para o

quadro regulamentar com a aquilo que seriam basicamente as regras para a utilização das

bicicletas com um conjunto de custos atribuídos. Sabemos que isso faz parte da lei. -----------

------- O Senhor na altura não tinha informação disponível, retirou a proposta e hoje, a última

Assembleia  Municipal  foi  em junho,  hoje  passados três  meses estamos  exatamente  na

mesma. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Nós queríamos ser esclarecidos exatamente sobre isto, Senhor Presidente. Porque é

que razão é que o código de utilização das bicicletas passado mais de um ano de serem
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compradas,  não  nos  é  trazido  aqui?  e  queremos  também  saber  que  é  feito  destas

bicicletas? Porque vemos por aí uns, umas, ancoradouros, não sei como é que se chama

das bicicletas, ancoradouros é de barcos, mas eu não tenho a palavra certa. Às vezes como

diz o meu caro colega Carlos Almeida aparecem por aí umas bicicletas elétricas, outras

vezes não aparecem e precisamos de saber isto. Além de, Senhor Presidente, se todos

aqueles  contratos  que  estavam  presentes  naquele  regulamento,  foram  efetivamente

efetuados ou não pela Câmara.  Porque recordemos que era um conjunto de contratos,

cerca de duzentos e cinquenta mil euros salvo erro, em que, quando nós percebemos que o

Senhor Presidente retirou a proposta pelo menos eu, fiquei com a ideia que nada daquilo e

nem sequer estava para ser feito, não tinha sido feito. Nós precisamos de saber exatamente

em que ponto estamos sobre isto.” ----------------------------------------------------------------------------

------- Jorge Henriques Fernandes de Almeida – Presidente da Câmara -------------------------

------- “Confirmo que as bicicletas foram adquiridas no último, no anterior mandato foram

adquiridas. As boxes também porque fazem parte do mesmo, portanto, esse montante diz

respeito também às boxes, não é às bicicletas. Às bicicletas e às boxes, e portanto, isso

sim. Aliás é público e notório que eles foram montados antes, ainda na vigência do anterior

mandato.  O  assunto  foi  retirado  e  naturalmente,  por  aquilo  que  estive  a  analisar,  mas

também estamos a rever uma série de situações e na altura devida virá cá, porque quando

mandei retirar fui verificar com, com mais exaustão a questão do que tínhamos ali presente

e estamos a tentar resolver um conjunto de situações”. -------------------------------------------------

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

-------  “Acho  que  nós  temos  que  esclarecer  as  pessoas.  Como eu  expliquei,  havia  um

conjunto de custos apresentados naquele quadro regulamentar de duzentos e cinquenta mil

euros que supunham, pressupunham um conjunto de contratos a efetuar, ou já efetuados.

Já me explicou o de setenta e quatro mil e nove centos euros. Já foram adquiridos que inclui

as bicicletas e as boxes. O resto dos contratos, existem alguns compromissos da Câmara já

assumidos em relação ao resto dos custos ou não? Nós precisamos de saber isto por uma

questão de clarificação,  e  se  existem,  que custos  são  esses  Senhor  Presidente.  É  tão

simples responder a isto, não sei onde é que está a dúvida”. ------------------------------------------

------- Jorge Henriques Fernandes de Almeida – Presidente da Câmara -------------------------

------- “Sem problema nenhum. Aquilo que eu acabei de dizer acho que foi suficientemente

claro. Nós estamos a rever todas essas situações, alguns contratos que ainda não estão

afirmados estamos a renegociados naturalmente, e portanto, os números que ali estavam

têm que ser outros, e portanto, quando cá vier para o código desregulamentar, virão outros

números e outras situações, porque efetivamente assim o entendemos. Estamos a negociar,
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é a única razão porque ainda cá não veio. Virá, com toda a certeza. Estamos a renegociar e

atenção claramente  na linha  daquilo  que  efetivamente  estamos  a  procurar  fazer,  tentar

conter também no fundo alguns custos dessa matéria. --------------------------------------------------

------- Agora as boxes e as bicicletas, efetivamente foram adquiridas no anterior mandato.

Adquiridos os contratos, os pagamentos já é neste, já foi processado neste. ----------------------

------- Esqueci-me da varanda de pilatos e naturalmente que está ali o Senhor Presidente da

Junta eleito de Travassô e naturalmente que tanto em Travassô como em Óis da Ribeira,

temos algumas situações que, que, nos, nos afligem a nós e ao Senhor Presidente com toda

a certeza. Esperamos rapidamente que haja uma solução para aquele imbróglio que por lá

se vive e vamos tentar, porque vamos tentando, em alguns pontos naturalmente que temos

que, que temos intervindo. Naturalmente que a Câmara neste momento não tem condições

de poder intervir e na sua plenitude. Essa questão efetivamente está numa zona de entrada

e vou passar mais atento na próxima vez.” ------------------------------------------------------------------

------ 3.2 – 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, para: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.2.1 – Aquisição e distribuição de fruta, no âmbito do Programa Regime de Fruta

Escolar nos estabelecimentos de educação do concelho de Águeda, mencionado no

Anexo A; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Não havendo intervenções neste ponto, foi o mesmo colocado à votação tendo sido

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

-------  3.2.2. Atribuição de apoios no âmbito do código regulamentar no município de

Águeda  associativismo,  cultural  e  recreativo,  juvenil  e  social,  neste  caso

associativismo cultural e recreativo. -----------------------------------------------------------------------

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

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

------ “O código regulamentar municipal particularmente na parte F, apoio ao associativismo,

teve uma última revisão. Lembro-me, penso que ali por 2015 ou 2916, numa sessão da

Assembleia Municipal realizada no Préstimo em que a sessão foi suspensa por algum tempo

para fazer uma, uma comissão redigir um conjunto de alterações, isto concertado com a

proposta do executivo e tem desde essa altura a versão atualmente em vigor. -------------------

-------  Já  tivemos  no  passado  recente  uma  situação  que  me  levou  à  retirada  de  uma

proposta da Câmara Municipal, porque a deliberação tomada em executivo contrariava de

modo direto e flagrante os preceitos do regulamento. Este regulamento nomeadamente, fala

de prazos que sistematicamente nós sabemos tem vindo a ser em muitas situações não
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cumpridas e esse processo revelado, atendendo à frequência com que isso acontece quase

nos apraz dizer que o regulamento está em vigor exceto nas situações em que não está e

essas situações de exceção são um pouco a regra. ------------------------------------------------------

-------  Recentemente,  penso que ainda esta semana, a Câmara Municipal,  divulgou pelo

movimento associativo uma nota informativa de que tem sido tomado prática de que haverá

tolerância para uma falha no cumprimento de prazos. Mas, não mais do que isso, e que as

associações terão em conta se reiteradamente não cumprirem os prazos, será cumprido o

regulamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Hoje apresenta-se aqui um conjunto de situações, em que numa delas, pelo menos

numa delas, de facto lembrando a intervenção inicial do nosso colega Carlos Almeida, é

muita documentação e são milhares de páginas para ler, para relacionar informação e não o

podemos fazer se não demonstrarmos de modo seletivo. Não o podemos fazer de modo

seletivo. Eu terei pecado por essa seletividade, não foi intencional mas, a verdade é que

estamos de novo perante uma situação direta e flagrante em que o regulamento municipal é

contrariado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- nada, obviamente a mim pessoalmente que sou homem do movimento associativo e

penso que de uma forma geral todos os membros desta Assembleia, nada nos move contra

a  associação  A,  B  OU C.  Sabemos  perfeitamente  as  condições  em  que  trabalham,  a

carolice a que os Senhores dirigentes e associados se obrigam para manter de pé uma

dinâmica fantástica que o Concelho de Águeda tem na área associativa, ao ponto de que

este Concelho seria outro completamente diferente se não fosse o trabalho do movimento

associativo a compensar  a solidariedade que muitas vezes falta  por parte  de entidades

oficiais, seja do poder central, é um bom, é um bom complemento ao poder local. É um

excelente,  é  um  parceiro  do  desenvolvimento  do  Concelho  de  Águeda.  Mas,  diz  o

regulamento, no artigo 20º da parte F, no domínio de apoio à concretização de obras de

construção, conservação ou de beneficiação das instalações. -----------------------------------------

-------- Artigo 20º o ponto município é atribuído no máximo até vinte e cinco por cento do

orçamento apresentado pela associação. Ponto 2 a comparticipação financeira tem como

valor máximo sessenta e cinco mil euros no caso de construção e dez mil no caso de obras

de beneficiação. Ora, numa das associações que terá apresentado o seu orçamento e que

de acordo com o clausulado que a Câmara Municipal nos apresenta e que serviu de base à

atribuição de uma determinada verba, diz “o presente protocolo tem por atribuição de apoios

financeiros penso que são do projeto de obras na sede da associação, requalificação das

faixadas no edifício sede e recuperação ou remodelação de onde foi o primeiro edifício da

associação.” Claramente,  estamos perante obras de beneficiação, que de acordo com o
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artigo vigésimo do regulamento tem por limite máximo dez mil euros, e a proposta que a

Câmara, que o executivo da Câmara Municipal nos apresenta é conceder um subsídio de

vinte e sete mil cento e trinta e três euros --------------------------------------------------------------------

------- É uma violação flagrante do regulamento. -----------------------------------------------------------

------- Se nós aprovarmos aqui, estamos a cometer uma irregularidade, uma irregularidade

pela qual seremos também responsáveis e o papel fiscalizador desta Assembleia, exerce

deste modo e não cuidando das irregularidades, chamando a atenção para elas e não sendo

conivente com elas. Não nos foi prestada qualquer informação do caráter excecional que

justifique uma deliberação extrarregulamentar. Neste sentido, eu faço a proposta de que, ou

a Câmara Municipal retira este assunto, ou menos em particular, este caso da votação e

revê o  processo,  ou  então sugiro,  ou peço à mesa que coloque à  votação o  que será

fastiosíssimo, mas não nos deixa outra alternativa a votação de associação por associação.”

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

------- “Só para dizer que acompanhamos a preocupação aqui trazida pelo deputado Manuel

Farias, e gostaríamos que procedesse exatamente da forma que foi sugerida, quer dizer,

porque ficamos com dúvidas no que respeita à regularidade deste apoio em concreto.” -------

------- Jorge Henriques Fernandes de Almeida – Presidente da Câmara -------------------------

-------  “Senhor  Presidente,  os  dados que  temos aqui  no  momento,  também nos  parece

lógico.  Fala  claramente  de  obras  de  beneficiação,  e  portanto,  se  for  possível  retirar,

avançarmos com tudo e propunha, que fosse retirado aquele item para clarificação”. ----------

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

------- “Muito bem. Podia-me repetir o item? Qual é a associação”? ----------------------------------

------  Manuel Augusto de Almeida Farias - PS ----------------------------------------------------------

------- “Associação da Banda Marcial de Fermentelos”” --------------------------------------------------

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

------- “Então a proposta podia ser votada com exceção do subsídio que é atribuído à Banda

Marcial de Fermentelos, no que se refere às obras, não à beneficiação, mas sim, apenas e

só às obras.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------- “Dado que a votação vai ser em bloco, eu pelo menos vou fazer uma declaração de

interesses,  para que tudo seja o mais transparente possível.  Mas,  vai  ser  aprovado um

apoio à delegação da Cruz Vermelha de Águeda e eu estou indicado como representante do

Senhor Secretário de Estado da Juventude e do Desporto do Conselho Supremo da Cruz

Vermelha  Portuguesa.  Portanto,  já  que  a  votação  vai  ser  em  bloco,  eu  votarei

favoravelmente,  mas  peço  que  se  considere  excluída,  portanto,  eu  não  quero  votar  a
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questão da Cruz Vermelha, ou então vota-se autonomamente a questão da Cruz Vermelha,

se assim o Senhor Presidente o entender”. -----------------------------------------------------------------

------ Carla Eliana Costa Tavares – PS ----------------------------------------------------------------------

-------  “É  que  entretanto,  de  facto,  nós às  vezes  não,  não refletimos sobre  as  coisas e

reparei, na sequência da intervenção do meu colega Paulo Tomaz que o Senhor Presidente

da Assembleia geral de uma das associações que também está aqui como fazendo parte

das que se têm, têm alguns destes apoios,  que é a associação Filarmónica de Óis da

Ribeira,  antiga  tuna  de  Óis  da  Ribeira,  e  pelo  que  gostaria  que  se  fizesse  o  mesmo

tratamento em relação então a esta associação.” ---------------------------------------------------------

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

------- “Também tenho então uma declaração de interesses, também relativamente à banda

marcial  de Fermentelos,  precisamente,  precisamente,  aquela  que foi  retirada no que se

refere à parte  de  obras.  Mas,  mantém uma outra parte,  por  isso,  relativamente a  essa

situação, também não, não exerceria o direito de voto. Quanto aos restantes, parece-me

que não estou em mais nenhum. Muito bem, então passemos à votação com a referência

exclusão do ponto ou do subsídio que foi atribuído e que não irá a votação da banda Marcial

de Fermentelos, no que se refere à beneficiação.” --------------------------------------------------------

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

------ “Vou-me ausentar porque considero-me impedido também. Se calhar é melhor mesmo

ver quem é que pode, não é? e por esse motivo deixaria aos meus colegas essa função.” ---

------- Carla Eliana Costa Tavares – PS   -------------------------------------------------------------------

------- “A questão, eu acho que nenhum de nós vai precisar de se ausentar da votação. Eu

acho que esta declaração de interesse é o suficiente, até porque é, é, é, o princípio que está

subjacente a esta declaração de interesse, portanto, é que quem assiste e quem depois

consulta as votações, saiba que algumas destas pessoas que aqui estão a votar, que estão

presentes e que votaram fizeram uma declaração de interesse e que a assumida forma de

transparência e isso não implica que participem na votação. Eu acho que é suficiente quem

tiver  a  declaração  de interesse,  até  porque  talvez  isso  não aconteça,  mas  correríamos

efetivamente o risco de ter que sair uma série de gente da sala”. -------------------------------------

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

------- “No início desta Assembleia foi aqui trazido pelo Presidente da concelhia em exercício,

do Partido Socialista, uma questão que tem a ver com a lei. Há assuntos que têm a ver com

a ética e há assuntos que têm a ver com a lei, e no meu pobre entendimento e salvo  melhor

entendimento, o Senhor Presidente da concelhia do PS, meu querido primo José Vidal, falou

aqui  do  artigo  quarto,  do  artigo  quarto  do  estatuto  dos  eleitos  locais.  E,  falou
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especificamente de um ponto que será a subalínea cinco da alínea B,  não sei  se será

número dois ou número um, é irrelevante. O problema está no número quatro na subalínea

quatro, e portanto, a meu ver, fazem muito bem em fazer a declaração de interesses, mas

também parece-me que os deputados municipais que estão diretamente ligados às direções

das associações, aos seus órgãos de decisão, no que respeita a estas votações não devem

nem  participar  na  discussão  específica  daquele  ponto  relativo  aquela  associação,  nem

participar nas votações. e portanto, aquela sugestão inicial que aqui foi feita, de que fosse

contabilizada a votação total excluindo da participação na votação aqueles deputados que

se consideram impedidos parece-me que é a forma mais rápida de resolver o assunto,

porque senão teríamos de votar uma a uma.” --------------------------------------------------------------

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

------- “Em complemento à minha declaração também de interesses também não quero votar

na Associação Fermentelense de Assistência. Também faço parte dos órgãos sociais. --------

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

------- “Boa noite a todos, sintam-se cumprimentados na pessoa do Senhor Presidente da

Assembleia geral, penso que são só duas as instituições a que pertenço, neste caso será O

Mágico e a Banda Marcial. Portanto, também deixar essa declaração.” -----------------------------

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

-------“Encontro-me na mesma situação, faço parte dos órgãos sociais da CERCIAG e da

Santa Casa da Misericórdia”. ------------------------------------------------------------------------------------

------ Marlene Domingues Gaio - PSD -----------------------------------------------------------------------

------- “Eu encontro-me exatamente na mesma posição dos meus colegas e portanto, venho

aqui manifestar a minha declaração de interesses relativamente à Juntos Somos Artes”. -----

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

------ “Acho que ainda venho complicar isto mais. É que me estão aqui a dizer que faltam

vários protocolos nesta proposta,  os próprios protocolos em si.  Eu pedia que isso fosse

verificado, porque eu também não tive oportunidade, devido à quantidade de documentação,

de verificar tudo, mas, estão-me a informar que faltam vários protocolos nesta proposta e,

portanto,  se  o  Senhor  Presidente  quer  a  dica  estão cá  todos,  nós  avançamos.  Mas,  a

informação que eu estou a ter é que não estão cá todos e por isso, ou dá dois minutos para

nós analisarmos isto ou o que seja, ou o Senhor tem essa garantia, muito bem. -----------------

------- Mas, a informação que me estão a dar neste momento é só isso”. ---------------------------

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

------- “Então é assim, eu sugeria então que os líderes Municipais reunissem durante dois

minutos suspendia-se a sessão, via-se aqueles protocolos que eventualmente não estão e
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eventualmente esses assuntos também não iriam à votação, seriam retirados”. -----------------

------ Após dois minutos de suspensão os trabalhos foram retomados. ------------------------------

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

------  “A  mesa  juntamente  com o  deputado  Hilário,  que  esteve  aqui  também a  fazer  a

triagem, chegámos à conclusão que no ponto 3.2.2, há os protocolos do Centro Social Arco-

Íris, Centro Social Cultural e Recreativo de Castrovães, Clube Maicinhatense, Confraria das

Almas Santas da Areosa e do Leitão, Confraria Enogastronómica de Sabores do Botaréu,

Conservatório de Música de Águeda, Delegação de Águeda da Cruz Vermelha Portuguesa,

Ginásio  Clube  de  Águeda,  Grupo  de  Danças  e  Cantares  de  Vale  Domingos,  Grupo

Folclórico  da  Região  do  Vouga,  Grupo  Folclórico  e  Etnográfico  de  Recardães,  Grupo

Folclórico e Etnográfico de Macinhata da Vouga, Grupo Folclórico da Senhora da Saúde,

Grupo Típico Cancioneiro de Águeda, Juntos Somos Artes de Águeda, Liga de Amigos de

Aguada  de  Cima,  Orfeão  de  Águeda,  Orquestra  Típica  de  Águeda,  Paraíso  Social  de

Aguada de Baixo, Projeto Jovem, Associação da Sociedade Recreativa da Santa Casa da

Misericórdia, Sociedade Musical Banda Alvarense, Sociedade Recreativa e Musical 12 de

Abril, Sol Nascente Associação Infantojuvenil de Águeda e Sport Clube de Paradela. Estes

protocolos não estão juntos com a documentação. -------------------------------------------------------

------  Pedia  a  atenção  dos  Senhores  deputados  para  ver  se  concordam ou  dão  outras

soluções  que  sejam  plausíveis  para  ver  se  resolvemos  este  problema.  Pelo  que  me

apercebo esta Assembleia Municipal, esta sessão necessariamente, não vai terminar hoje,

vai ter continuação na próxima semana em dia que, entretanto, avançarei. Existe também

agora um ponto, que se calhar foi requerido pelo Senhor Presidente, para ser antecipado

porque tem que tem que ser decidido até 30 de setembro e há alguma urgência, que ele

seja  decidido,  e  então este  ponto  3.2.2,  passaria  para  o  último ponto  a  ser  analisado,

apreciado e votado na próxima sessão. ----------------------------------------------------------------------

-------  Entretanto,  os  serviços  iriam fazer-me chegar,  preferencialmente  na segunda-feira

logo de manhã, os protocolos que faltam. Para todos nós termos acesso a esses protocolos

e eventualmente serem votados na continuação da Assembleia que vamos fazer facilitava e

uma vez que se trata de associações que precisam destes dinheiros acho que podemos

facilitar a situação assim. Há alguém que se oponha a que este ponto seja o último a ser

votado.”  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Não se registou nenhuma objeção, pelo que o ponto 3.2.2 passou a ser o último da

ordem de trabalhos -------------------------------------------------------------------------------------------------

-------  3.2.3. Atribuição de apoios no âmbito do código regulamentar do município de

Águeda associativismo cultural, recreativo, juvenil e social, neste caso associativismo
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de solidariedade social. -----------------------------------------------------------------------------------------

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

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

------- “Eu aproveito e mantenho a minha declaração de interesses também relativamente às

mesmas instituições que falei no ponto anterior. ----------------------------------------------------------

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

------  “Boa  noite  Senhor  Presidente,  também  tenho  declaração  de  interesses  pela

Associação Bela Vista”. -------------------------------------------------------------------------------------------

------ Marlene Domingues Gaio - PSD -----------------------------------------------------------------------

------  “Neste  ponto  venho  manifestar  a  minha  declaração  de  interesses  relativamente  à

Associação Casas”. ------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------  “À  semelhança  do  que  vem  sendo  manifestado  pelos  meus  colegas  deputados,

manifesto-me em relação à Bela vista”. ----------------------------------------------------------------------

------ Wilson José de Oliveira Dias Gaio – UF de Barrô e Aguada de Baixo ---------------------

------ “A manifestação de interesse também da Associação da Santa Casa da Misericórdia

de Águeda”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------  Artur Jorge dos Santos Henriques  – em representação da UF de Recardães  e

Espinhel:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Boa noite Senhor Presidente, boa noite a todos, venho manifestar que faço parte da

associação Sport Clube Paradela”. ----------------------------------------------------------------------------

------ Jorge Manuel Castanheira Martins – UF Águeda e Borralha. ---------------------------------

------ “Também em associação, como os colegas estão aqui a envolver-se em termos da

declaração de interesses, faço parte dos órgãos sociais da Bela Vista”. ----------------------------

------ Não havendo mais intervenções acerca deste ponto,  foi  colocado à votação sendo

aprovado por unanimidade a proposta da Câmara Municipal para Autorização prévia de

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

fevereiro, para Atribuição de apoios no âmbito do Código Regulamentar do Município

de  Águeda  –  Associativismo  Cultural  Recreativo  e  Juvenil  (F1)  e  Social  (F3)  –

Associativismo de Solidariedade Social. -----------------------------------------------------------------

------  Foi colocado à consideração antecipar a discussão do ponto 3.4, não se registando

objeções passou o mesmo a discussão. ---------------------------------------------------------------------

------ 3.4 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para acesso à Linha de

Crédito no âmbito da RSFGC a efetuar pela Câmara Municipal de Águeda - Decreto-Lei

n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua redação vigente; -----------------------------------------------
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------- Neste ponto foram feitas as seguintes intervenções que se transcrevem na íntegra. ----

------- Jorge Henriques Fernandes de Almeida – Presidente da Câmara -------------------------

------- “Trata-se de uma linha de crédito que o governo abriu, como bem sabem de cinquenta

milhões de euros para os duzentos e tal, duzentos e tal municípios do país, do continente

portanto, para que as Câmaras se possam substituir  aos proprietários para as faixas de

gestão de combustíveis. O critério que nós utilizarmos para chegar a esse valor e esse valor

com certeza vai ser submetido a relatório, como é fácil cinquenta milhões para o país, nós

aqui  as  nossas  contas  davam-nos  quase  dois  milhões  e  meio  tem muito  a  ver  com o

seguinte, nós temos quatro freguesias/uniões de freguesia que estão no, na, na escala de

maiores prioridades relativamente a esta matéria, que é Macinhata, Valongo, Préstimo e

Macieira,  Belazaima, Castanheiro e Agadão,  e portanto,  os hectares previstos no nosso

plano municipal de defesa das florestas em que é preciso fazer este tipo de intervenção é

esses  que  são,  salvo  erro,  dois  mil  quatro  centos  e  sessenta  e  três  hectares  que

multiplicados por um preço que neste momento se calhar já não o conseguimos fazer por

esse preço, mil euros a hectare para a limpeza dará um valor em tudo semelhante a dois

milhões quatro centos e sessenta e três mil euros, que é esta a submissão que vamos fazer

à DGAL. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Uma nota, este dinheiro não serve para mais nada que não para isto, e portanto, não é

uma coisa que seja um financiamento que venha para aí que fiquemos a dispor do dinheiro

e que possamos fazer outro tipo de coisas. Portanto, indiscutivelmente a informação toda

que nós temos é que isto vai ser submetido a um rateio, portanto, com quanto menos formos

com menos ficaremos e portanto,  isto tem que ser submetido até trinta de setembro na

plataforma da DGAL, portanto, este tipo de  pedidos e é isto exatamente nestes termos que

vos quero pedir que aprovem.” ----------------------------------------------------------------------------------

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

------- “Em termos gerais de uma linha de crédito de cinquenta milhões de euros criada no,

pela lei do orçamento de estado, para atender às limpezas coercivas, teremos então feita a

conta à área que em que tem de ser feita a gestão, um valor à volta de dois milhões e meio

de euros,  perfazem cerca de cinco por  cento da verba total  disponível  pelo governo.  O

Senhor  já  fez  o  favor  de  explicar  que  haverá  um  rateio  e,  portanto,  em princípio  não

prejudica pedir mais. Mas, também já disse que efetivamente a área compreendida justifica

estes valores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- As questões que lhe tenho a pôr são muito simples. O apoio está previsto na lei de

orçamento de estado de dois mil e dezoito para o corrente ano e o prazo para a Câmara

Municipal limpar era até trinta e um de maio, se não estou em erro. Portanto, dá-me ideia
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que a Câmara Municipal não executou limpezas coercivas tanto quanto me parece naquilo

que se lê no documento e então porque é que se pede a linha de apoio agora? Esta é a

primeira  questão.  Desminta-me  se  tiver  existido  por  parte  da  Câmara  a  execução  de

limpezas coercivas. ------------------------------------------------------------------------------------------------

-------  Será  que  é  para  não  se  ver  a  penalização  das  transferências  decorrentes  da

administração central? O Senhor Presidente certamente irá esclarecer. Será que a despesa

se pode estender a períodos seguintes, nomeadamente ao que estamos a viver agora? O

Senhor Presidente naturalmente irá informar. --------------------------------------------------------------

-------  A  área  alvo  de  intervenção  no  nosso  conselho  está  estimada  em  vinte  e  seis

quilómetros quadrados, quase o dobro da área de algumas das nossas uniões de freguesia. 

------- Qual é a deadline para a Câmara Municipal efetuar a limpeza incluindo o tempo das

formalidades relativas à contratação pública? Ou seja, se nós efetivamente conseguirmos

aceder a esta linha de crédito, qual é o tempo necessário para se poder efetuar a limpeza,

se ela tem de ser toda feita este ano ou não? Se vamos andar a fazer a limpeza próximo do

Inverno, ou mesmo no Inverno? Isto são algumas perplexidades que nos ficam. -----------------

------- Depois, os proprietários terão de ser compensados no caso de haver uma intervenção

coerciva e de resultarem em ganhos para a autarquia em termos de vendas da biomassa. A

questão a fazer é como é que vai ser feita a avaliação da biomassa que resultar da limpeza

coerciva? Se o proprietário não concordar com esse valor e processar a autarquia, quem é

que garante o contencioso? E quem vai pagar as despesas se for caso disso? É o governo?

É a linha de crédito? É a Câmara Municipal? Como é que vamos ficar? Senhor Presidente,

são estas as questões que me ocorrem no momento.” -------------------------------------------------

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

-------  “Em relação  a este  ponto,  concordo com algumas das  questões  que o deputado

Miguel pôs, e vou primeiro aqui pedir para fazer uma correção nos quadros que nos são

dados, pois o quadro um da proposta fala em vinte e dois mil quatrocentos e sessenta e três

hectares e a descrição fala em vinte e seis mil quatrocentos e seis centos e quarenta e três

hectares. Portanto, está tudo ao contrário aqui? Pronto, no valor do empréstimo está correto,

o valor do financiamento está correto? O valor das áreas não está correto no descritivo.

Peço simplesmente que a Assembleia corrija isto. --------------------------------------------------------

------- O Miguel já disse aqui nós vamos candidatar-nos a uma linha de cinquenta milhões de

euros, financiamento.  Não é a fundo perdido é de financiamento e a Câmara de Águeda

está a pedir à Assembleia, que a Assembleia aprove um financiamento até dois milhões e

meio de euros para se financiar junto do estado para fazer esta intervenção. ---------------------

------- Estou a pedir isto, mas eu não vou gastar de forma nenhuma dois milhões oitocentos
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mil, é fácil vocês perceberem. Se há cinquenta milhões no país todo, porque é que tinham

dois milhões e seis centos mil para Águeda? A primeira questão é esta. Nós temos que ter

aqui da parte do Senhor, já percebo que estes valores estão calculados as áreas totais pelo

máximo, para que num possível rateio, nós possamos ter os valores máximos, eu percebo

isto.  Mas,  isto  é  como nós  apresentamos  a  proposta  ao  governo  não  nos  podemos  é

esquecer que nós aqui estamos a autorizar o endividamento à Câmara de dois milhões e

meio  de  euros  obviamente,  e  portanto,  temos  que  ter  aqui  o  compromisso  do  Senhor

Presidente ele tem que nos explicar aqui que é dizer o seguinte, “está tudo muito bem. Mas

se me calharem dois milhões e meio de euros, quanto é que eu vou fazer?” ---------------------

------ Porque se me disserem a mim que a Câmara de Águeda se vai endividar em dois

milhões e meio de euros para este tipo de intervenção eu votarei contra e vou dizer porquê.

Porque o Miguel  já  levantou aqui  um problema.  Primeiro,  a Câmara de Águeda no seu

orçamento tem definido duzentos mil euros para esta intervenção penso eu cinquenta mil

para biomassa e cento e cinquenta mil para limpeza penso eu. É evidente que o Senhor

Presidente na altura em que fez o orçamento nem sequer tinha ainda esta linha disponível e

também é evidente que o Senhor Presidente pode fazer uma alteração orçamental e nem

precisa de vir aqui com isto, mas tudo bem. -----------------------------------------------------------------

------- Agora a questão que se põe é esta, tem que haver uma previsão, esta é uma previsão

de rateio, o Senhor Presidente veio-nos aqui pedir de uma forma legal, de rateio. Mas, tem

que nos dizer aqui a nós todos assim meus caros eu independentemente do que me vier dar

no rateio, o meu top é este, porque se me disserem o meu top foi endividado para dois

milhões de euros isto traz-me problemas muito graves, problemas muito graves à Câmara

no seu endividamento, porquê? Porque o Miguel já deixou aqui uma dica, que é esta quem

paga isto são os proprietários e é as vendas da biomassa. ---------------------------------------------

-------Mas, meus caros, cheira-me a bom negócio para os advogados em Portugal, porque

eu não estou a ver com muita facilidade os proprietários a aceitarem de bom grado tudo isto,

porque  o  Miguel  já  levantou  aqui  vários  problemas  e  processos  em  tribunal,  e  a

responsabilidade disto de cobrança junto dos proprietários é do nosso município. O nosso

município é que se endivida junto do governo, não é o governo responsável por isto. Se

houver história, a dívida fica na Câmara de Águeda, por isso é que eu percebo, Senhor

Presidente,  a sua proposta,  mas,  ficaria  muito  mais  confortável  se o Senhor  me disser

assim, “nós vamos fazer quinhentos mil, vamos fazer seiscentos mil no máximo se tivermos.

Agora  estamos a  candidatar-nos,  se  só  nos  calhar  duzentos  vou  buscar  duzentos,”  eu

percebo isto mas tem que nos dar um valor de referência porque claramente se me diz que

se vai endividar num milhão e meio ou dois milhões ou num milhão,, eu não sei se estarei de
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acordo com isto, porque cheira-me isto a muitos problemas. É um financiamento a dez anos,

eu percebo este facto, é fundamental intervirmos nestas áreas, eu percebo isto tudo. Está

tudo bem feito mas, tem que haver este compromisso do Senhor Presidente para que nós

possamos estar confortáveis no voto desta proposta, naquilo que eu percebi.” -------------------

------ Jorge Henriques Fernandes de Almeida – Presidente da Câmara -------------------------

------- “Vamos tentar perceber o meu raciocínio também relativamente a esta matéria, foi o

seguinte,  nós  todos  temos  que  refletir  sobre  o  que  é  que  temos  em  cima  da  mesa

relativamente a esta questão das faixas da gestão de combustível e estamos a falar de,

efetivamente, aliás para quem conhece e sabe o que é a mata, isto é uma coisa que se vai

ter que fazer todos os anos. O que está a acontecer e a forma como nós, e já agora uma

resposta ao que o Dr. Miguel me perguntou que é uma coisa muito simples que é o que é

que nós já fizemos em termos de substituição. -------------------------------------------------------------

------ O que ficou arquitetado e que ficou acordado entre nós e as forças de segurança que

também intervêm nesta matéria, nomeadamente os GIPS e a GNR através do SEPNA e

mesmo as  brigadas  territoriais,  numa das  reuniões  que tivemos e  até  num trabalho de

parceria que estamos a fazer e que eu diria notável por uma razão muito simples, nós numa

colaboração fantástica com estas forças entregámos plataformas através de tablets, em que

as formas portanto, na ação de fiscalização que andam a fazer por todo o território, eles

andam  a  fazer,  no  fundo  a  ajudar  a  fazer,  para  nós  e  para  eles  o  cadastro,  que  é

absolutamente necessário e, portanto,  estamos a partilhar toda esta informação e o que

ficou definido foi muito simples. ---------------------------------------------------------------------------------

------ A ação fiscalizadora está com a GNR com as forças de segurança. A continuidade

depois da ação fiscalizadora das forças de segurança, portanto, ou seja, a verificação das

limpezas que ficam a partir  do processo de contraordenação instaurado pelas forças de

segurança, fica na nossa fiscalização. O que é que aconteceu? Toda a gente se lembra do

prazo de quinze de março que depois foi prorrogado para o final de maio e estava todo a

gente à espera, nomeadamente nós também, que as forças de segurança a partir de trinta e

um de maio saíssem. ----------------------------------------------------------------------------------------------

--------  Tenho a noção muito clara do levantamento que têm e da existência que está e

sobretudo do incumprimento dos proprietários, e estamos a falar de problemas de trabalho

absolutamente enormes e num concelho como o nosso,  enormes mesmo. Claramente a

estratégia era começar pelas freguesias, de primeira prioridade e depois irem às outras e

reparem numa coisa nós só estamos aqui a colocar os dados das faixas de combustíveis

referentes às freguesias de primeira prioridade, porquê? Porque se calhar um bocadinho na

linha de dizer, mais não! Mas atenção seguindo o raciocínio de outros municípios que estão
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a  fazer,  outros  foram às  de  primeira  prioridade  e  alguns  que  até  nem têm prioridade,

primeiras prioridades também estão a tentar aceder a esta linha de crédito. ---------------------

------ Para este fim, volto a referir a informação toda que eu tenho é que este dinheiro só

serve para isto e só pode ser aplicado neste tipo de ações. -------------------------------------------

------ Ora bem, apesar de termos percebido que com toda a dinâmica dos incêndios e o que

aconteceu  depois,  nunca  se  limpou  tanto  como  se  limpou  este  ano.  Aquilo  que  nós

verificamos e basta ir por essa serra fora sobretudo e até por muitos outros lugares que não

são serra, é que há imenso por fazer, e mais até depois de feito já está outra vez pronto

para fazer e eu não sei sinceramente como é que isto se aguenta. Antes de mais serve para

fazermos um raciocínio a faixa de gestão de combustível naquelas quatro freguesias/uniões

de  freguesia  que  nós  temos  como  primeiras  prioridades,  nós  não  conseguiríamos  se

tivéssemos que fazer tudo, fazê-las por este valor, porque nós já não conseguimos andar a

mil  euros com limpeza,  porque houve uma inflação brutal.  Como toda a gente sabe,  já

ninguém limpa mil euros um hectare, e portanto, estamos a falar de todos os anos de um

empenhamento à volta deste valor para estas freguesias. ---------------------------------------------

------ Bom, mas passando e voltando outra vez à questão anterior,  a GNR não entrou a

seguir a trinta de maio com a força que se estava a prever, isso provavelmente até porque

em junho ainda choveu um bocado e não havia grandes crises e não sei quê.  Aqueles

primeiros dias estávamos à espera de nos entrarem pela porta dentro aí resmas e resmas

de contraordenações, o que é certo é que isso ainda não aconteceu. Dizem-me que agora

na fase a seguir, a que, porque efetivamente os meios estão empenhados agora nas ações

de combate ao incêndio e nas prevenções que têm que fazer e nos alertas percebemos tudo

isso e que agora findo este período, que virão com essa força. ---------------------------------------

------- O que vai acontecer sinceramente é que nós vamos receber essas contraordenações,

a nossa fiscalização vai verificar e depois estes processos de substituição aos proprietários

vão ser e muito e nós vamos precisar claramente de um fundo que nos financie. Se me diz

assim  dois  milhões  e  tal  é  um  exagero!  Sinceramente  sabemos  que  o  rateio  vai  ser

significativo,  mas eu não estou a imaginar  e não tenho essa contabilidade,  porque não

temos prática nem temos nenhum histórico. Eu não sei o que é que os proprietários depois

de notificados, vão efetivamente limpar, e portanto, só sei é o seguinte a lei aí é clara nos

espaços florestais  e há um bocado colocaram aqui  uma questão dos espaços urbanos,

façam-me o  favor  de  isolar  as  coisas  porque  são  diferentes.  Nos  espaços  florestais  a

Câmara fica obrigada a substituir-se, a lei é clara e nós estamos obrigados a substituir-nos

aos  proprietários.  Portanto,  estamos  obrigados  e  naturalmente  que  numa  fase  este

empréstimo faz sentido, porquê? Porque senão temos que nos valer do nosso orçamento. A
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forma de recuperação do dinheiro através do estado, diz aí claramente que será através cos

custos a pagar pelos proprietários e por o rendimento das biomassas e das madeiras ou

qualquer coisa que seja retirada disso, porque quando não aplicável. -------------------------------

-------  Nós vamos fazer  tudo para cautelar  essas  questões,  agora  está-me a  fazer  uma

pergunta que eu objetivamente não sei responder neste momento. A avaliação naturalmente

que  será  feita  porquê?  Pelas  leis  de  mercado  claramente,  isso  é  claro,  agora  neste

momento dizer-me como é que eu vou provavelmente, é à tonelada, eu penso que será à

tonelada, metro cúbico, qualquer coisa. Eu não sei responder-lhe mas, mais do que isso, eu

não consigo é mais lei. Portanto, eu não acredito venham os tais dois milhões e, se calhar

nem tanto, longe disso. Mas, mas também não sei sinceramente não sei qual é o montante,

o que é que nós vamos ficar obrigados efetivamente a limpar. ----------------------------------------

------ Depois ainda há outra questão que nós aqui temos, que é arranjar quem e que também

é um problema. Mas, isso naturalmente estamos cá para resolver”. ---------------------------------

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

------- “Já tinha percebido que era essa a explicação, mas houve duas ou três novidades. A

primeira, é que efetivamente todo o trabalho que a gente já fez não recebeu ainda nada, é

uma incógnita o que é que vamos receber ou não e o que nós estamos aqui, nós temos que

perceber a intenção do Senhor Presidente,  a intenção do executivo e a nossa intenção

nesta  Assembleia.  Nós,  o  Senhor  Presidente,  deixa  aqui  um  conjunto  de  questões

importantes que não tem só a ver com Águeda, tem a ver com o nível nacional que não

saberemos como é que isto ainda vai caminhar, porque o Senhor diz e muito bem, atenção

que estes dois para ser bem, só nestas quatro freguesias, eram dois milhões e seiscentos

mil. Mas, afinal Águeda concorreu só àquelas da primeira prioridade definidas em decreto-

lei, mas podia ter concorrido a outras. Eu estou a lembrar-me ali do Sérgio que já reclamou

uma situação a Travassô, tem lá situações complicadas e com certeza todas as freguesias

também, também o terão. Mas, o problema é que isto ia ser repetido que fosse todos os

anos,  o  decreto  todos  os  anos  e  isto  não  há,  nem  proprietários  nem  municípios  que

aguentem esta situação, e portanto,  estamos numa situação que o governo decidiu sob

pressão,  depois  das asneiras que o governo fez sob os incêndios e nós não podemos

também embarcar nesta precipitação das asneiras do governo. Nós temos de ter aqui um

princípio  e  algum cuidado sob pena de repente  dizer  que lhe  é  darmos toda a  gestão

financeira da Câmara, e, portanto, como a incerteza é grande, mas nós devemos ir ao rateio

e eu percebo o Senhor Presidente, nós pedimos-lhe a si que defina um valor, o Senhor

Presidente diz, por exemplo, mas eu tenho dificuldade, eu não sei quanto cobram, não sei,

eu tenho lá duzentos mil no orçamento, mas eu ainda não sei absolutamente nada sobre
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isto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Ali o meu colega Carlos Almeida, estava-me a fazer uma sugestão que me parece

correta. Muito bem, mas o Senhor Presidente não sabe definir ainda os valores, assumindo,

assume  aqui  o  compromisso  que  há  os  tais  cento  e  cinquenta  mil  mais  cinquenta  mil

definidos  no  orçamento  e  acima  da  utilização  desses  valores  o  Senhor  Presidente

compromete-se a trazer aqui uma revisão orçamental já depois do rateio onde nós depois

aprovaremos nesta revisão orçamental,  ou o valor  do empréstimo que o senhor vai  ter,

porque aí nós temos essa certeza. Não há nenhuma alteração orçamental, há uma revisão

orçamental neste ponto específico e concreto, aí a Assembleia já depois poderá aprovar ou

não. Claro é um compromisso seu, nós a partir do momento em que lhe damos hoje aqui a

carta livre para um plano, para dois milhões e meio de euros, o senhor pode-nos mandar à

fava! Mas, é uma decisão política sua e acatará com certeza com ela, porque estamos a

falar numa Assembleia Municipal.” -----------------------------------------------------------------------------

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

------ “Senhor Presidente, o que lhe estávamos a propor é o seguinte portanto, se vier o

empréstimo o senhor tem receio inerente ao empréstimo, hoje não consegue fixar um valor,

pensamos que isto é uma questão que deve ser partilhada por todos, pelas preocupações

que aqui já foram enumeradas. Sabemos também que facilmente resolveria isso com uma

alteração orçamental, entendemos que é pertinente partilhar isso com a Assembleia. ----------

------- O que lhe pedimos é o seguinte uma vez rateado o valor, vossa excelência promova

uma revisão orçamental para encaixar essa receita e a despesa subsequente. Da nossa

parte PSD, damos-lhe um compromisso, não analisaremos o orçamento imagine que é este

ano  a  revisão  no  âmbito  do  próprio  orçamento,  mas  vamos  dedicar-nos  única  e

exclusivamente  a  essa  revisão  orçamental,  porque  até  agora  votamos  politicamente  o

orçamento e achamos injusto havendo esta partilha, que não o façamos. Vamos se calhar

dar  contributos  positivos  no  âmbito  dessa  revisão  orçamental,  esquecendo,  digamos,  o

âmbito político das próprias opções do orçamento, penso que me fiz entender. Portanto,

essa garantia da nossa parte terá. Vamos única e exclusivamente dedicar-nos à análise

dessa revisão.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Jorge Henriques Fernandes de Almeida – Presidente da Câmara. ------------------------

------- “Se bem entendi vamos, vamos, primeiro não sei exatamente qual é o momento da

decisão, não sei se ainda acontecerá este ano se não.  Mas, no momento da decisão e

partindo do pressuposto que vamos receber uma quantia significativa e esperemos que sim,

há uma opinião que eu tenho e que partilho, partilhamos todos, nós não podemos ficar fora

disto claramente. Temos, temos que e naturalmente que mediante depois o montante que
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vier e a partir de um determinado montante significativo, que pode ser o que afirmaram,

trazemos aqui para decidirmos exatamente o que fazer dentro das, das, das limitações que

o destino possível da verba tem, é isto. No fundo trazemos aqui e estruturarmos uma ação. -

------- Se no próximo orçamento que nós fizermos não tivermos ainda notícias desta matéria,

quando tivermos notícias desta matéria agimos em conformidade com o que decidirmos aqui

hoje. Está certo, está certo o que eu disse? Certo. Se vier a tempo do outro orçamento e só

para esse orçamento, tratamos do orçamento no próximo ano. Se as notícias vierem depois

do outro orçamento, fazemos uma revisão nos termos acordados aqui hoje. Estamos de

acordo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Não havendo mais intervenções acerca deste ponto,  foi  colocado à votação sendo

aprovado por maioria, com 3 abstenções do CDS, a proposta da Câmara Municipal para

acesso à Linha de Crédito no âmbito da RSFGC a efetuar pela Câmara Municipal de

Águeda - Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua redação vigente; ----------------

------  3.3  –  Análise,  apreciação  e  votação  da  proposta  da  Câmara  Municipal  para

Concessões de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão (BT); ---------------------

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

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

------ “Acho que este é um assunto dos muito importantes que nós temos para resolver. A

concessão de acordo com a programação toda que tem vindo a ser publicada em termos de

legislação,  emitida  pelo  governo  e  pelo  PS,  a  nossa  concessão  de baixa  tensão e  de

iluminação pública termina em dois mil e vinte e um, e portanto haverá até lá uma forma de

concurso. Nós, e de acordo com a lei, teríamos que nos, a Assembleia teria que, teríamos

que trazer aqui  uma proposta formal para avançarmos ou através da concessão,  ou da

conjugação com as CIM’s, ou então por gestão das próprias redes, porque decidimos numa

dessas formas, e no entanto num trabalho que eu acho que é um trabalho bastante profundo

relativamente a esta matéria que nós temos vindo a fazer e que não é seguido por a maior

parte dos outros municípios, por um tipo de posicionamento um pouco diferente da CIRA,

entendemos por  bem trazer-vos,  fazermos uma apresentação exaustiva  das artes nesta

matéria e, por isso mesmo, e depois vão perceber durante a apresentação é que nós não

temos uma proposta formal, uma proposta concreta para se fazer. Aquilo que eu vos pedia

era que seguissem com atenção, não tenho pressa de decisão nenhuma relativamente a

esta matéria,  gostaria  que esta decisão fosse o mais possível  construída no espaço da

Assembleia  e  sobretudo  no  espaço,  naturalmente  que  não  estou  a  fugir  nenhuma  às

responsabilidades  que  temos  nesta  matéria,  mas  gostaria  que  isto  fosse  uma  situação

construída por todos por uma razão muito simples, estamos a falar de uma concessão  que
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terá no mínimo vinte anos e que portanto, que é demasiado importante para passarmos com

alguma ligeireza, ou com a verdade de um único. Portanto, queria que tomassem atenção à

apresentação que vai ser feita pelo Eng. Flávio Lé, tendo trabalhado connosco através da

empresa AI4S e que muito sinceramente não sou só eu que o digo, o trabalho e a qualidade

do trabalho que ele tem vindo a desenvolver nesta matéria é muito relevante e, portanto,

peço a vossa atenção”. -------------------------------------------------------------------------------------------

------ Flávio Lé – empresa I4S: ------------------------------------------------------------------------------

------ “Vamos passar a expor o ponto de situação relativamente às conceções e a todo o

trabalho  desenvolvido,  quer  pelo  governo  quer  pela  entidade  responsável  por  fazer  a

primeira parte do trabalho que foi entregue ou teoricamente foi entregue a trinta de Junho

deste ano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------  A  atividade  de distribuição  de energia  elétrica  em baixa  tensão,  é  uma atividade

atribuída aos municípios por  lei.  Os municípios podem fazê-la de forma direta,  ou seja,

exploração direta, ou podem concessionar como acontece com os duzentos e setenta e oito

municípios de Portugal Continental. Esta legislação e a regulamentação do setor elétrico em

Portugal está dividido entre o continente e as regiões autónomas que têm regulamentos de

especificidades particulares. -------------------------------------------------------------------------------------

------- Posso desde já dizer que concessão, como qualquer concessão feita por qualquer

entidade pública, concessiona, passa a responsabilidade de prestar o serviço, de um serviço

público neste caso, e passa também os direitos de receber os proveitos associados a isso

em  troca  da  sua  concessão  recebe  uma  renda.  Exploração  direta  tem  o  ónus  e  a

responsabilidade de cumprir com toda a regulamentação e a prestação do serviço público,

no  entanto  arrecada  todos  os  proveitos  associados  a  esse  serviço  que  está  a  prestar.

Resumidamente é isso, concessionando livra-se da responsabilidade, perde receita e ganha

só uma renda que está definida por lei 230/2008, fim das rendas de concessão. ----------------

------- O que está na lei neste momento, é que as concessões municipais de baixa tensão

são durante vinte anos. É o que está na lei hoje, não quer dizer que a lei amanhã mude,

estou a dizer hoje, as concessões por baixa tensão são vinte anos. Como eu estava a dizer,

desde dois  mil  com a agregação das quatro empresas do setor  elétrico que existiu  em

Portugal, criou-se a eletricidade de Portugal, depois veio a passar a ser a EDP distribuição,

EDP energias de Portugal. ---------------------------------------------------------------------------------------

-------  Estando  a  comunidade  europeia  e  existindo  a  regulamentação  da  comunidade

europeia que obrigou a on building do setor elétrico, de preparação de todas as atividades

do setor elétrico, desde a produção, transporte, distribuição, comercialização, foram criados

regulamentos para as atividades que são considerados monopólios naturais, transportes e
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distribuição.  Um ficou  atribuída  à  REN,  o  outro  ficou  atribuído  à  EDP distribuição  nas

concessões do estado português, que é alta e média tensão e também à EDP distribuição

pelos duzentos e setenta e oito municípios que foram praticamente todos os contratos de

concessão assinados em dois mil e um, estando a terminar com o de Águeda em dois mil e

vinte e um, tendo terminado em dois mil e dezasseis em São João da Madeira, em dois mil e

dezassete em Lisboa, há outros municípios que têm as suas concessões a terminar até dois

mil e vinte e seis. No entanto, o governo decidiu, como vamos ver à frente na publicação da

lei que fez, lançar os concursos das próximas concessões, caso os municípios optem por

concessionar  novamente  de  forma  síncrona,  todas  ao  mesmo  tempo,  respeitando  os

contratos de concessão válidos, ou seja, vamos supor que um município tem um contrato de

concessão a acabar em dois mil e vinte e seis, se optar pela nova concessão vai lançar

agora no procedimento, o caderno de encargos tipo, só que a sua concessão só passa a ser

efetivada com um novo concessionário em dois mil e vinte e seis. -----------------------------------

------- O decreto-lei  que estabelece as bases atuais do nosso setor elétrico nacional é o

172/2006,  que  foi  revisto  pelo  202B/2012,  de  uma  forma  geral  regulamenta  todas  as

atividades do setor elétrico nacional. Portanto, as que funcionam em regime de mercado,

como  as  que  funcionam  em  regime  regular  ou  de  monopólio  natural,  distribuição  e

transporte e a gestão global  do sistema também está entregue à empresa REN.  Já foi

pública, neste momento é completamente privada. -------------------------------------------------------

------- No caso dos municípios decidirem concessionar, essa concessão tem que ser sempre

por concurso público de acordo com a legislação neste momento. De uma forma global para

quem  não  tem  conhecimento  do  nosso  setor,  o  setor  elétrico  nacional  em  produção,

transporte, distribuição e comercialização. Comercialização ainda tem duas vertentes, tem

uma  comercialização  em  regime  de  mercado  com  todas  as  empresas  que  são

comercializadoras de energia elétrica e que negoceiam os seus preços com os seus clientes

e tem uma componente de comercialização em mercado regulado que está atribuída até

2044 à empresa EDP serviço universal. ----------------------------------------------------------------------

-------  A  concessão  municipal  de  uma  forma  geral  é  compreendida  entre  o  posto  de

transformação de média tensão até ao contador do seu cliente final em baixa tensão. Aqui

estão incluídos baixa tensão especial para alguns clientes industriais ou alguns clientes com

umas necessidades energéticas maiores e a baixa tensão normal. Tipicamente é o que,

todos as habitações domésticas têm. Compreende também neste momento e de acordo

com a legislação, a rede de iluminação pública, ou seja, a rede de iluminação pública é parte

constituinte da rede municipal de baixa tensão. ------------------------------------------------------------

-------  O  governo  português  publicou  a  lei  de  31/2017  em  que,  de  uma  forma  global,
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incumbiu a esse de definir agregações territoriais das concessões existentes das duzentas e

setenta e oito, de forma a garantir a coesão territorial e que nós temos neste momento, a

uniformidade tarifária que nós temos neste momento, um cliente em Lisboa paga o mesmo

pela energia que lhe chega a sua casa na tarifa regulada que paga um cliente em Águeda,

que paga um cliente no Porto,  que paga um cliente na Guarda,  ou seja,  a componente

regulada é igual em todo o país, a isto chama-se equidade tarifária e a lei 31, uma das

exigências para os estudos feitos pela ERSE era a manutenção da equidade tarifária no

País, a coesão territorial e a diminuição dos custos ou o não aumento dos custos que neste

momento existem no setor elétrico associado à rede de distribuição e baixa tensão, também

define que os concursos serão lançados em 2019 de forma síncrona e apontava como base

territorial de agregação de áreas preferencial as comunidades intermunicipais, sendo uma

atividade de monopólio existem ganhos de escala e por isso mesmo, ter duzentos e setenta

e oito concessões individuais traria novos custos, ou aumento de custos na parte regulada

nas tarifas de acesso associadas à baixa tensão, daí ter-se definido como área mínima as

comunidades intermunicipais para fazer estes estudos promovidos pela ERSE. -----------------

------- Atualmente em Portugal, apesar de existirem duzentas e setenta e oito concessões,

noventa e nove vírgula cinco dos clientes destas duzentas e setenta e oito concessões

estão atribuídos à empresa EDP distribuição, existindo dez cooperativas a nível nacional e o

município de Águeda tem uma no seu território que é a Casa do Povo Valongo do Porto. As

dez cooperativas não têm um peso. Por exemplo a zero vírgula vinte e cinco dos clientes em

termos de consumo não tem, não tem qualquer peso,  não se reflete nos custos com o

impacto destas dez cooperativas. ------------------------------------------------------------------------------

------- Atualmente o nosso cenário é este, o país todo está praticamente entregue à EDP

distribuição. Temos aquelas dez cooperativas elétricas que também têm os seus contratos

de concessão e o futuro vai ser definido pelos municípios, pelo governo e pela ERSE neste

procedimento que está agora em aberto.  Neste momento,  o cronograma legal  que está

publicado é este, 30 de junho a ERSE teria que publicar a sua proposta final de agregações

territoriais, logo aqui existiu uma coisa que não estava prevista na lei 31 nem na resolução

de Conselho de Ministros número 5/2018, que era colocar as propostas que a ERSE fez a

consulta pública, consulta pública essa que acabou no dia dezassete deste mês. Passados

sessenta dias, ou em trinta de agosto, o governo teria que publicar um procedimento tipo,

caderno  de  encargos  tipo  e  minutas  de  contratos  tipo.  Passados  trinta  dias,  trinta  de

setembro,  as  Assembleias  Municipais,  que  é  o  órgão  que  tem  competências  para

concessionar  pronunciar-se-iam  sobre  a  decisão  do  município,  exploração  direta  ou

concessão  nos  termos  dos  estudos  publicados  pela  ERSE,  teriam  ainda  uma  terceira
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hipótese que é optarem por concessão e essa concessão ter uma área territorial diferente

daquela  que a  ERSE irá propor  e ficará definida  como final.  Neste  momento  não está,

porque  está  em  consulta  pública.  Muito  provavelmente  vai  haver  alterações  às  três

propostas que as agregações territoriais que a ERSE fez e só depois de ter essas propostas

finais  é  que os  órgãos  competentes  é  que podem analisar  e  verificar  qual  é  o  melhor

caminho que vão tomar. ------------------------------------------------------------------------------------------

------- Depois, até ao final do ano seria aprovado as peças dos procedimentos para as novas

concessões. Neste momento, e salvo o entendimento jurídico mais válido, estes prazos já

estão  em incumprimento,  porque  a  ERSE em  trinta  de  junho  não  apresentou  as  suas

propostas finais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Falando agora, aqui assim, da área em que o município de Águeda está integrado, a

Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, toda esta informação que está circunstada

é baseada quer nos documentos que a ERSE publicou antes da consulta pública, quer nos

documentos da consulta pública e a fonte de informação para a ERSE foi da empresa EDP

distribuição. Por isso, se existir alguma lacuna, estamos apenas a interpretar a informação

retirada desses documentos. A região de Aveiro tem uma componente de rede aérea muito

grande, quatro mil quilómetros são rede aérea, só cerca de setecentos e oitenta quilómetros

é  que  são  rede  subterrânea,  o  que  demonstra  que  é  um  território  com  alguma

heterogeneidade e muito rural por assim dizer. A rede subterrânea é mais presente nos

centros urbanos e em Águeda consegue-se verificar, porque no centro de Águeda temos

rede subterrânea e se sairmos para a periferia começamos a ter rede aérea. Temos dois mil

e quinhentos PT’s na CIRA, isto é região de Aveiro, volto a referir. A idade média é de vinte

e três anos nos postos de transformação, isto são fatores importantes a ponderar. Quase

metade dos postos de transformação são aéreos, ou seja, não estão protegidos contra a

intempérie, têm desgaste mais elevado. ---------------------------------------------------------------------

------ Temos duzentos e catorze mil clientes. Aqui sim, existem diferenças entre estes dados

e os dados da Direção Geral de Energia e Geologia. A Direção Geral de Energia e Geologia

diz que na região de Aveiro existem mais clientes. Existem dezoito por cento de contadores

inteligentes, o consumo de energia são setecentos e quarenta e três ao ano, o que já é

considerado,  os  onze  municípios  da  comunidade  intermunicipal  da  região  de  Aveiro

recebem oito vírgula oito milhões de euros de rendas anuais, no entanto, o operador de rede

de distribuição fatura vinte e seis vírgula cinco milhões. Fatura, a ERSE aceita vinte e seis

vírgula  cinco milhões de euros de custos anualmente para que a operação da rede de

distribuição e baixa tensão na Comunidade Intermunicipal na Região de Aveiro, ou seja,

desempenhada neste caso pela EDP distribuição. --------------------------------------------------------
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-------  O valor  de imobilizado líquido técnico é uma das componentes fundamentais  que

carece de preocupação e averiguação futura na região de Aveiro é quase quarenta e dois

milhões de euros, ou seja, no final das onze concessões do município da região de Aveiro,

caso os municípios decidam resgatar as suas concessões, os municípios que as resgatarem

vão ter que pagar a parte correspondente ao seu imobilizado líquido técnico, mais à frente

vamos ver a componente e o custo que está atribuído neste momento em Águeda. Caso

decidam concessionar novamente, o novo concessionário tem que pagar ao concessionário

antigo  este  valor  de  imobilizado  que  não  está  amortizado.  A  faturação,  como eu  tinha

mencionado atrás são vinte e seis vírgula quatro milhões de euros, as rendas  são oito

vírgula  oito,  oito  vírgula  setecentos  e  sessenta  e  cinco,  sendo que a  percentagem das

rendas sobre o volume de faturação em 2016, para a região de Aveiro representou trinta e

três por cento. As áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto recebem apenas vinte e quatro

por  cento  dos  proveitos,  ou  seja,  do  volume de  faturação  do  operador  de  distribuição.

Depois  existem outras comunidades intermunicipais  como o Alentejo central  que recebe

sessenta e dois por cento, e isto advém da fórmula, do cálculo, das rendas anteriores e

depois transposta pelo decreto-lei  230/2008, em que os municípios com uma densidade

populacional mais baixa eram compensados de alguma forma pela inclusão do índice da

densidade populacional no cálculo das rendas. Esse fator também desapareceu com a lei de

230/2008. Isto só para terem uma noção como é que o país tem uma heterogeneidade

bastante grande em termos da operação de rede de distribuição em baixa tensão, e o valor

dos  proveitos  é  anual.  Isto  tem investimento  novamente  e  vai  aumentar,  e  tem estado

estável ao longo dos últimos dez anos, a nível nacional ronda um vírgula um milhões de

euros  e  este  valor  tem  estado  tipicamente  estável,  ou  seja,  o  que  é  amortizado  pela

depreciação normal dos equipamentos é compensado pelos novos investimentos que são

feitos na rede. Mas, o operador de rede sempre que substitui um cabo, sempre que instala

m  fusível,  uma  caixa  de  derivação,  um  poste,  os  contadores  não  entram  nas  tarifas

regulares.  Quero dizer, não são percutidos nos proveitos que o operador da distribuição

pode ter. Todos estes investimentos, uma luminária, um posto de transformação, tudo isso. -

------- Atenção que estes valores que eu estou a mostrar aqui são da região de Aveiro, onze

municípios.  Na  tabela  do  lado  esquerdo  podem ver  agora  a  desagregação  pelos  onze

municípios  da região de Aveiro,  sendo que o valor  de imobilizado aqui  apresentado diz

apenas respeito ao município de Águeda, com cerca de seis vírgula três milhões de euros

que estão reconhecidos pela ERSE como valor patrimonial dos bens que estão afetos à

rede de distribuição do município de Águeda. --------------------------------------------------------------

------- Temos agora ali assim informação relativamente ao município de Águeda, trezentos e

Ata da 4ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 21 e 25 de setembro de 2018



67

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

oitenta  e  quatro  quilómetros  de  rede  aérea,  subterrânea  trinta  e  dois  quilómetros,

comparando com a região podemos ver que Aveiro representa e tem um peso na rede

subterrânea maior, temos duzentos e setenta e quatro PT’s em trinta e um de dezembro de

dois  mil  e  dezasseis,  cento  e  dois  mega  volt  ampére  de  potência  de  transformação

instalada,  mas,  é  capacidade  para abastecer  todos  os clientes  do território  de  Águeda.

Estamos a falar de cerca de vinte e três mil e quinhentos clientes em baixa tensão que inclui

iluminação pública (baixa tensão normal e baixa tensão especial), cerca de noventa giga

watt hora ano, consumo de energia elétrica e o valor de imobilizado que eu mencionei. -------

------- Se compararmos a região em que Águeda está inserida com o total nacional, estamos

a falar de um peso de quatro por cento, em termos de valor de imobilizado líquido técnico

que está de alguma forma aceite pela ERSE para os tais pouco mais de mil milhões de

euros de imobilizado líquido técnico. --------------------------------------------------------------------------

------- Na tabela do lado direito, está a apresentação da desagregação do imobilizado, ou a

agregação  que  o  operador  de  distribuição  neste  momento  consegue  fazer.  A  EDP

distribuição neste momento consegue atribuir  a  cada um dos duzentos e setenta e oito

municípios  noventa e dois  por cento do valor  do imobilizado líquido técnico,  sendo que

existem dois por cento que ele não consegue atribuir a nenhum município são agregados de

uma forma global, um edifício de sede central, outros imobilizados que a empresa tem e que

estão ao serviço das duzentos e setenta e oito concessões, mas que hoje não conseguem

alocar  a  nenhuma  delas  de  forma  clara.  Ainda  existem  cerca  de  seis  por  cento  de

imobilizado não específico que é comum também às duzentas e setenta e oito concessões.

De  recordar,  que  por  lei,  o  operador  de  rede  de  distribuição  é  obrigado  a  manter  um

inventário do património afeto à concessão atualizado e disponível, é o que está previsto

tanto na lei 172/2006, como no 215B/2012. -----------------------------------------------------------------

------ Falando agora do processo que está em curso e que tinha aquele cronograma que

apresentamos, quase seis vírgula três milhões de euros, é mais uma das questões que está

em aberto que é a falta de informação, os custos operacionais, inventário desagregado, para

poder validar o valor de imobilizado líquido técnico, os proveitos permitidos e que têm sido

arrecadados em termos históricos no município de Águeda não estão disponíveis. Estou a

passar a informação que está disponível para toda a gente. -------------------------------------------

------- Agora, estão aqui os dois documentos que a ERSE publicou relativamente ao que lhe

foi  incumbido  pela  31/2017.  Os  principais  terminantes  do  processo  de  atribuição  das

concessões em que faz um resumo genérico do funcionamento da EDP distribuição e a sua

proposta  de  áreas  territoriais  apoiado  em  estudos  académicos  e  em  estudos  de

benchmarking com outros operadores de rede a nível internacional. --------------------------------
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------ Chamamos a vossa atenção também, porque tem impacto na decisão que possam

tomar no futuro, todas as relações laborais, todas as relações jurídicas válidas no término do

atual contrato de concessão que tenham validade legal posteriormente ao término do atual

contrato de concessão, passam para o novo concessionário ou para o novo município no

caso  de  exploração  de  direitos,  sendo  que  existe  uma  particularidade  que  a  única

concessão  que  tem  a  obrigatoriedade  e  a  salvaguarda  dos  direitos  laborais  dos

colaboradores da empresa EDP distribuição,  que estejam afetos à operação da rede de

distribuição de energia elétrica de baixa tensão. A título de exemplo, 2016 as remunerações,

ou seja, os encargos que a EDP distribuição teve foram cerca, foi um pouco mais de setenta

e um milhões de euros, sendo que também nos próprios estudos da ERSE, está indicado

que a ERSE estima que atualmente e aí já não estamos a falar de trinta e um de dezembro

de  dois  mil  e  dezasseis,  a  ERSE menciona  lá  nos  documentos  que  é  à  data,  a  EDP

distribuição  comunicou  à  ERSE  que  estima  ter  mil  sete  centos  e  cinquenta  e  dois

colaboradores, ou seja, isto aqui assim uma precisão da informação que nem o operador de

rede de distribuição consegue indicar com precisão o número de colaboradores que está

afeto a uma atividade que é regular e que deveria estar, porque todos nós pagamos nas

tarifas  de  acesso  à  rede  uma  quantidade  de  dinheiro  considerável  para  pagar  a  esta

empresa  que  está  com a  concessão  a  nível  nacional,  sendo  que  também  as  relações

contratuais como vamos ver mais à frente têm um impacto muito grande, e também se os

contratos  estiverem  válidos,  passam  para  o  novo  concessionário,  ou  para  o  município

decidir pela exploração direta. ----------------------------------------------------------------------------------

------  Aqui  podemos  ver  a  evolução  dos  fornecimentos  e  serviços  externos  que  a  EDP

distribuição indica à ERSE estarem afetos à rede de baixa tensão e podemos ver que os

custos totais  operacionais líquidos em baixa tensão têm vindo a diminuir.  No entanto,  a

parcela desses custos que está atribuída a empresas externas tem vindo a aumentar, sendo

que existe aqui outra particularidade, que é a EDP distribuição desde dois mil e nove em

média contrata outras empresas do grupo EDP para lhe prestar serviços (estamos a falar de

um valor percentual que ainda é considerável), sendo que mais uma vez estes contratos, se

estiverem válidos  após dois  mil  e  vinte e um,  o novo concessionário em Águeda,  ou  o

município de Águeda vão ter que suportar estes contratos sem conhecer neste momento os

direitos e deveres ou qualquer informação acerca dos mesmos. Quem diz Águeda, diz o

resto do País, não há aqui nenhuma diferença. ------------------------------------------------------------

------- Questão da iluminação pública, nos documentos que a ERSE publicou na consulta

pública existe a abertura, ou existe a possibilidade de desagregar a iluminação pública da

rede de baixa tensão. Isto a acontecer, tem que se definir as regras e vai implicar alterações
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legislativas, porque pela lei, a rede de iluminação pública faz parte da concessão. Existem

algumas comunidades intermunicipais que já afirmaram que, a concessionar, querem que

exista  desagregação  da  iluminação  pública,  outras  que  não  se  pronunciaram.  Existe

também aqui assim outra particularidade que é a utilização da rede de baixa tensão para

outros fins que não a distribuição de energia elétrica, apesar de ser proibido pelo contrato de

concessão, surgiu uma regulamentação da comunidade europeia que foi transposta para a

legislação nacional, em que obriga a abertura, o acesso às infraestruturas existentes para as

redes de comunicações. Isto tem apenas uma implicação, que é, não existe partilha nem

existe autorização dos municípios para que a EDP distribuição possa subalugar a rede de

distribuição de iluminação pública, os postes, sendo que a ERSE em dois mil e dezasseis

afirmava nos seus estudos que existem trezentos mil apoios em utilização, e estamos a falar

de  uma receita  anual  de  cerca  de  quatro  vírgula  cinco  milhões  de euros,  que está  no

regulamento da utilização das infraestruturas da rede de distribuição em baixa tensão pelas

empresas de telecomunicações, é o pagamento anual de quinze euros por apoio. --------------

------- A informação que tem chegado a público e eu não sei qual é a intenção deles, sei que

uma das coisas que eles colocaram foi essa intenção de nos cadernos de encargos, nas

minutas  de contrato,  existe  esse  destacamento.  Existindo  esse destacamento,  tem que

haver também a definição de formas de financiar a iluminação pública. Ela neste momento

está incluída na rede de baixa tensão, que está continuada. -------------------------------------------

-------  Se,  relativamente  ao  imobilizado,  cerca  de  um  vírgula  um milhões  de  euros,  se

relativamente ao valor de imobilizado líquido técnico a EDP consegue alocar noventa e dois

por cento dele a cada um dos municípios, relativamente aos custos operacionais anuais, a

EDP distribuição consegue apenas alocar  vinte e um milhões de euros a cada um dos

duzentos e setenta e oito municípios que têm as suas concessões, sendo que também estes

custos operacionais de duzentos e oitenta e oito milhões de euros nos mesmos documentos

da ERSE, que fazem parte da consulta pública, nuns locais são trezentos e seis milhões,

noutros são duzentos e oitenta e oito e o estudo está baseado nestes dados. Existe aqui

alguma imprecisão que não existe referência ao mesmo valor de custos operacionais para

dois mil  e dezasseis,  em todos os documentos que a ERSE colocou e tornou públicos,

sendo que depois  este valor  de custos operacionais,  vinte e um milhões,  são alocados

diretamente e distribuídos de acordo com o seu, a sua alocação aos duzentos e setenta e

oito municípios, quarenta e nove milhões a EDP distribuição consegue alocá-los às áreas

operacionais que são intervenientes em vários municípios, vinte e cinco milhões de euros a

EDP consegue alocar à direção dos antigos clientes que estão divididas pelo país e são

cinco, e cento e noventa e três milhões de euros estão num bolo e a EDP distribuição não
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consegue atribuí-los aos duzentos e setenta e oito municípios. Isto é para ver o grau de

precisão da informação com que se tem que trabalhar. --------------------------------------------------

------ Relativamente ao estudo que estava previsto na lei, a base territorial de análise das

agregações eram as CIM’s, a ERSE fez o seu estudo, pegou naqueles valores todos que a

EDP deu (valor de imobilizado e o valor dos custos operacionais), encontrou uma fórmula e

atribuiu este custo unitário por CIM. Definiu também um indicador de eficiência, para de

alguma forma verificar se existia alguma comunidade intermunicipal que era mais eficiente

que outra, introduzindo aqui duas variáveis, número de clientes e o inverso da densidade de

clientes, sendo que numas partes do documento da ERSE mencionam o que é o inverso da

densidade populacional, noutros invocam o que é o inverso da densidade de clientes. No

entanto, isto ficou definido desta forma e podemos verificar que temos aqui uma disparidade

muito grande no País passando dos quarenta e nove euros por cliente em Lisboa até aos

cento e quarenta e seis euros no Baixo Alentejo, ou seja, uma concessão metropolitana da

área de Lisboa, para o operador de rede de distribuição é a que é apetecível,  e depois

ninguém vai querer concorrer e pegar na rede de distribuição do baixo Alentejo. Posto isto, a

ERSE passou para algumas análises tendo por base outro critério que foi também encontrar

em estudos académicos e artigos académicos, e com comparação com outros operadores

de rede de distribuição e era a definição de um limite mínimo de número de clientes para

que a área territorial fosse economicamente eficiente a não introduzisse custos acrescidos à

rede de baixa tensão. ----------------------------------------------------------------------------------------------

------  Posto  isto,  e  devido  à  heterogeneidade  do  País,  a  ERSE  decidiu  também  fazer

agregações que vão desde o litoral ao interior, para que a eficiência do litoral compense a

ineficiência que existe ao nível  do  interior  do território  nacional.  A  primeira  proposta de

agregação é aquela que está ali apresentada, todas as áreas territoriais cumprem com o

critério  base  que  a  ERSE definiu,  que  era  a  dimensão dos  seiscentos  mil  clientes,  no

entanto, continuamos a ter uma disparidade muito grande em termos de custo unitário e em

termos de eficiência, também conseguimos ver que existem aqui assim discrepâncias que

ainda fazem algum peso. -----------------------------------------------------------------------------------------

------  Fez  uma  segunda  agregação,  mexeu  na  zona  do  Alentejo  puxou  algumas

comunidades intermunicipais do Alentejo para a área metropolitana de Lisboa para tentar

melhorar. No entanto, aqui já está a quebrar o parâmetro base que eles indicaram como

mais fundamental que era a dimensão dos seis centos mil clientes, porque a zona Sul do

país passa a ter um valor inferior, quinhentos e setenta e três mil, no entanto, existe uma

maior uniformidade do custo unitário, mas em termos de eficiência a zona centro do País e a

zona que apanha assim o centro do Porto continua com uma eficiência operacional ainda
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reduzida. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------  Depois,  fez  uma  última  proposta  que  foi  divide-se  o  País  a  meio,  faz-se  duas

concessões a nível nacional, mas, mesmo assim apesar da eficiência das áreas, das áreas

limitadas, estar mais próximo (e está mais próxima de um), existe ainda uma diferença de

custo unitário  considerável.  Se duplicarmos dois  euros por  três  milhões de clientes,  em

termos anuais estamos a falar de um valor ainda considerável. ---------------------------------------

------ Neste momento, o que a ERSE fez foi colocar as três agregações à consulta pública

com estas particularidades que eu acabei  de mencionar.  Há algumas discrepâncias  em

termos de número de clientes, há algumas discrepâncias em termos de custos operacionais,

a não apresentação da informação por município desagregada, o valor de imobilizado está

lá, não está é desagregado como deve estar. Os custos operacionais não estão, estão por

comunidade intermunicipal e mesmo para chegar à comunidade intermunicipal a ERSE teve

que utilizar algumas fórmulas matemáticas para chegar aquele valor e não está claro como

é que chegou lá. Então, a nível municipal pior ainda. -----------------------------------------------------

------- A informação dos contratos de fornecimento dos serviços externos não existe. Depois

nós fomos fazendo outras análises,  porque um dos pressupostos é a  coesão territorial,

então passámos no de três, que eram as CIM’s, que era a base da lei de 31/2017, mas a

ERSE nunca fez nenhum estudo por NUT dois. Teoricamente era a agregação territorial e

administrativa existente e que faz lógica ser estudada a seguir. A ERSE nem sequer passou

por  aí.  No  entanto,  nós  passamos,  só  não  calculámos  o  SCOR  que  é  uma  fórmula

matemática em que é  necessário  um software  específico  para  a  determinar  e  nós  não

calculamos o SCOR, ou seja,  o mesmo nível  de eficiência da NUT dois,  mas podemos

chegar ao valor de custo unitário, está claro e está definido pela ERSE. Temos os pontos

clientes, temos os custos totais (estes custos totais são o custo unitário que foi definido pela

ERSE vezes número de clientes) e o valor  de faturação que foi  também publicado pela

ERSE em documentos que tornou públicos. ----------------------------------------------------------------

------- A região de Aveiro, já tínhamos os dados comparativamente com a NUT dois, o custo

unitário é inferior, e depois relativamente a Águeda, este momento o impasse é este, não

existe informação desagregada que permita fazer uma avaliação do desempenho da rede

de distribuição de energia elétrica em baixa tensão no município, quer em termos de custos

operacionais, quer projeções de investimentos futuros necessários para fazer a operação de

rede,  nem  calcular  os  proveitos.  De  referir  também,  que  na  consulta  pública  a  ERSE

menciona que devido  à  heterogeneidade e  devido  a  não ter  conseguido  nas  suas  três

agregações encontrar  uma distribuição interessante  e  igualitária  a nível  dos duzentas  e

setenta e oito municípios, a ERSE afirma que tem que existir um sistema de compensações
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e transferências financeiras entre operadores da rede de distribuição. Sistema esse que é

apenas mencionado e não é definido,  ou seja,  posto isto,  na nossa opinião,  não existe

informação para tomar uma decisão a trinta de setembro mantendo-se o calendário que está

definido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Nós estivemos a apresentar a informação das fontes que são públicas, das entidades

que são responsáveis, neste caso, a maior parte da informação está aqui, foi recolhida dos

documentos que a ERSE publicou agora. Também fomos verificar o relatório de contas da

EDP distribuição e  verificámos que os valores que estão apresentados nos  estudos  da

ERSE não batem certo com os valores que estão apresentados no relatório de contas da

EDP distribuição para o ano de dois mil e dezasseis. Verificámos também que o número de

clientes é diferente do que está público e acessível no site da Direção Geral de Energia e

Geologoa, que também é uma das entidades intervenientes neste processo, é a entidade

pública que gere todas as partes de licenciamento e de redes. A ERSE é uma entidade

regulatória, e estas agregações que tem, que tem que haver aqui alguma compreensão,

porque a gente não pode colocar Aveiro e haver um outro operador no meio e por exemplo,

colocámo-lo com Leiria. Tem que haver a coesão territorial. ------------------------------------------

------- Posso dizer uma coisa, o resultado líquido da empresa EDP distribuição em dois mil e

dezasseis foram trezentos e três milhões de euros para um volume de negócios de um

vírgula dois milhões de euros, e representa trinta por cento do resultado líquido do grupo em

dois mil e dezasseis. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------  Outra coisa que queria alertar  os membros da Assembleia  Municipal,  os proveitos

permitidos estão associados ao regulamento de tarifário que têm um período de vigência

tipicamente de três anos. O regulamento tarifário que está atualmente em vigor começou no

dia um de janeiro de dois mil e dezoito e vai terminar a trinta e um de dezembro de dois mil

e vinte. Neste período a ERSE mudou a forma de financiamento dos operadores da rede de

distribuição em baixa tensão, passando de um regime SQUEP para os custos operacionais

e um regime de prémio para o CAPEX para um regime OPEX, ou seja, mete-se tudo num

monte  e  resolve-se,  mete-se  uma  margem  de  prémio  financeiro  para  os  custos  de

investimento  que  ainda  têm  algum  peso  e  neste  momento,  eu  dei-lhe  os  valores  do

resultado líquido de dois mil e dezasseis, porque é o único relatório de contas que está

publicado. Eu não sei como é que foram os relatórios, como é que foi o resultado da EDP

distribuição em dois mil e dezassete e não sei como é que vai ser durante estes três anos.

Como não há informação, dizer exploração direta ou nova concessão é impossível, só por

sorte é que acerta numa decisão por tomar, no meu ponto de vista. ---------------------------------

------  A  EDP publicou  os dados,  o relatório  de  contas  de dois  mil  e  dezassete,  eu não
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consigo aceder a ele, teoricamente a entidade ou empresa regulada tem que o disponibilizar

na sua página de internet. Da última vez que eu fui lá, ainda foi esta semana continuava lá

ainda o de dois mil e dezasseis. Eu não sei se, entretanto, eles publicaram -----------------------

------ Eu não tenho essa informação, não lhe consigo responder. -------------------------------------

------  Todos  os  proveitos  que  o  operador  de  rede  de  distribuição  possa  ter

independentemente de ser a Casa do povo de Valongo do Porto e a EDP distribuição, ser a

Sela, a SELER, a Junta de Freguesia de Cortes de Cima, penso que é assim, que é uma na

Guarda. Os proveitos permitidos estão indexados, em outra informação que tem a ver com o

número de clientes, a potência de cada cliente, a tarifa que cada cliente tem, o consumo que

tem nessa tarifa e depois a ERSE publica anualmente até quinze de dezembro de cada ano

as tarifas de acesso à rede e nas tarifas de acesso à rede publica  também os preços

praticados que os operadores de rede distribuição podem obter, sendo que os operadores

de rede de distribuição têm um mecanismo de acerto de contas com a ERSE que pode ir até

menos  de  dois  anos,  ou  seja,  eu  em  2018,  quando  fechar  as  minhas,  apresentá-las

aprovadas pelo TOC, de acordo com a forma que a ERSE aceita. Eu posso repercutir custos

que tive e que não me foram pagos em dois mil e dezasseis e a ERSE pode aceitá-los e

pagamos à posteriori.  É por isso que nas contas publicadas pela EDP distribuição e no

regulamento tarifário a ERSE tipicamente apresenta os acertos que depois vai fazendo até

ao ano menos dois. Para calcular os proveitos associados ao regulamento tarifário em vigor,

no ano em questão com os consumos desse ano ou do ano anterior para fazermos uma

estimativa de proveitos que se podem ter, é só pedir a informação à EDP distribuição e eles

terem que dar, como é o caso da casa do povo de Valongo do Porto, tem que se somar

tudo, porque faz tudo parte da mesma rede do município de Águeda, o operador da rede de

distribuição é que tem que providenciar essa informação. Se não providencia de uma forma

aberta,  tem que se  utilizar  os  outros  meios  que existem para  se  exigir  acesso  a  essa

informação, percebe? Isso é o que eu lhe posso dizer.” -------------------------------------------------

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

----- “Foi-nos apresentado e bem pelo Eng. Flávio, o estudo que o município de Águeda

estará a fazer em conjunto com vocês, penso eu que será isso, com muito poucos dados,

pelo que nós estamos a ver, mas nós temos que voltar à política, porque nós somos um

órgão de decisão político e não um órgão de decisão técnico, e a questão que eu queria

fazer, são duas questões muito simples. ---------------------------------------------------------------------

------ A primeira é esta, nós hoje não vamos aqui votar nada, porque basicamente, segundo

eu sei, esta proposta não foi votada em reunião de Câmara, portanto, isto não passa de uma

apresentação  à  Assembleia  Municipal.  Para  ficarmos esclarecidos  é  isto  não  é  Senhor
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Presidente? Muito bem. -------------------------------------------------------------------------------------------

------- Segunda questão que eu gostava de perguntar era esta, havia um prazo para decidir

até hoje, que é o dia 30 de setembro, o que é que acontece ao município de Águeda não

decidindo? Porque isto basicamente é que é a decisão política. O que é que acontece ao

município de Águeda não decidindo? Vai  ter  que seguir  a proposta da ERSE? Vai  ficar

completamente  independente?  Há  alguma  obrigatoriedade  em  termos  de  lei  para  isto?

Porquê? Porque eu apercebi-me aqui que os prazos da ERSE foram todos ultrapassados,

apercebi-me aqui e apercebi-me nos documentos que a ERSE publicou e o senhor Eng.

também já disse aqui, é que aos municípios no caso de haver concessão caberá a eles

aprovar a área de concessão. A ERSE propõe uma área, mas os municípios é que a têm

que aprovar  ou  alterar,  somos  nós  aqui  nesta  Assembleia  Municipal,  segundo sei,  que

teremos que aprovar. Não há outra solução, naquilo que eu vejo no ato da concessão, da

exploração direta eu não sei como é que isso funcionará. Mas, basicamente para nós o que

importa saber é até hoje havia um prazo trinta de setembro, nós não vamos decidir nada

hoje aqui, porque o município não nos traz aqui nada hoje para decidir, o executivo, o que é

que está em causa? Passamos para exploração direta, mantém-se como está, o que é? É

isso que eu precisava de, isto é meramente política, penso que isto também não é técnico”. -

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

------ “O grupo parlamentar dos Juntos vem apresentar a seguinte proposta. Tendo em conta

os elementos apresentados pelo distrito municipal,  e a consulta efetuada aos elementos

disponíveis na página da ERSE relativamente ao assunto em apreço e tendo em conta: ------

-------  Ponto  um,  o  calendário  da  lei  número  31/2007,  de  31  maio  encontra-se  já

ultrapassado, não sendo possível cumprir os prazos mencionados no mesmo, sob pena de

tomada de decisão sem conhecimento de todos os elementos necessários ou devidamente

ponderada por parte do município. -----------------------------------------------------------------------------

------- Ponto dois, o nível de detalhe da definição das propostas de áreas territoriais limitadas

para as novas concessões sendo extenso e denso,  não é o exercício orientado para a

justificação dos cenários territoriais propostos pela ERSE, sendo que não consegue provar

no documento que esses são os únicos e melhores cenários existentes. ---------------------------

------- Ponto três, a assimetria da informação disponível, tal como mencionado na proposta

do  executivo  não  apresenta  o  nível  de  detalhe  necessário  a  uma  tomada  de  posição

mormente  por  se  encontrar  agregada  a  nível  nacional  e  não  por  concessão  municipal

atualmente em vigor,  como é o  caso  de Águeda,  sendo que estão em falta  elementos

cruciais aos estudos dos cenários possíveis e à subsequente tomada de decisão, tais como,

inventário  de rede com indicação das caraterísticas técnicas e económicas de todos os
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equipamentos  constituintes  da  rede  de  baixa  tensão  e  custos  operacionais  e  relações

contratuais  com entidades  externas  e  colaboradores,  trabalhadores,  em vigor  e  que se

prolonga após a atual concessão. ------------------------------------------------------------------------------

------- Ponto quatro, a falta de elementos aos cadernos de encargos, procedimentos, minutas

de contratos fundamentais para um lançamento de um procedimento de concessão e cuja

responsabilidade e regulação não é do município. --------------------------------------------------------

-------  Ponto  cinco,  o  cenário  que  se  predispõe  de  extinção  desta  consulta  pública

relativamente às concessões em baixa tensão atribuídas às cooperativas e nas quais está

englobada a casa do povo de Valongo do Vouga. ---------------------------------------------------------

------- O grupo parlamentar dos Juntos, propõe que seja comunicada à ERSE e às entidades

competentes em matéria de razão nomeadamente ao Excelentíssimo Senhor Ministro da

Economia e Secretaria de Estado com tutela nesta matéria, que não existem condições por

parte do município de Águeda para tomar uma decisão acertada e ponderada sobre qual a

melhor opção para o território de Águeda relativamente à gestão da rede de baixa tensão,

circulação direta. Mais se propõe que seja solicitada à ERSE, e ao operador de rede de

distribuição que seja facultada ao município de Águeda informação real, e não estimada,

detalhada  necessária  à  tomada  de  decisão  já  antes  solicitada  pela  mesma  entidade,

nomeadamente,  ponto um, Inventário da rede com indicação das caraterísticas técnicas,

económicas,  todos  os  equipamentos  constituintes  da  rede  de  baixa  tensão  e  custos

operacionais.  Ponto  dois,  relações  contratuais  com entidades  externas  e colaboradores,

trabalhadores em vigor e que se prolonga em prol da atual concessão. Ponto três, toda a

informação que se considere necessária a tomar decisão sobre o assunto em questão”. ------

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

------- “Senhor Presidente da Assembleia, desculpe lá eu já vi que tem esta apresentação no

seu computador. Eu gostava de saber se esta informação foi  disponibilizada a todos os

membros da Assembleia? ----------------------------------------------------------------------------------------

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

-------- “Não. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------- “É que eu não estou a ver como é que um membro da Assembleia faz uma proposta

destas com a informação que tinha”. --------------------------------------------------------------------------

------ Isto é de uma falta, desculpe é de uma falta de chá que é para lhe chamar esse nome.

Eu não entro neste, nestes enredos, peço imensa desculpa”! -----------------------------------------

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

------- “Mas posso responder? -----------------------------------------------------------------------------------
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------- Jorge Henriques Fernandes de Almeida – Presidente da Câmara -------------------------

--------  “Senhor  Presidente,  posso falar? Senhor  Presidente,  dá-me licença que fale? Eu

estava aqui a tentar regular esta Assembleia, ou à espera educadamente que me desse a

palavra. Fiz sinal várias vezes. ----------------------------------------------------------------------------------

------- Aquela proposta, dei-a fui eu que a entreguei ao senhor membro da Assembleia. Mas,

atenção eu esperava poder ter falado antes, até por uma razão muito simples, queria que

esta proposta saísse do membro no âmbito da Assembleia e era isto que eu pretendia fazer,

só que, entretanto, as coisas, entretanto, efetivamente precipitou-se dessa maneira. Pedi

repetidamente a palavra para o poder fazer antes. --------------------------------------------------------

-------  Trouxe este,  trouxe este,  este,  toda esta apresentação aqui  de uma forma muito

simples e para que toda a gente percebesse. Quis trazer a empresa que está, e o Eng.

Flávio para que percebessem claramente sem sombra de dúvida dos dados que dispomos e

os, sobretudo os que não dispomos. Tenho aqui um conjunto de ofícios feito repetidamente

para as entidades, nomeadamente para a ERSE e para a EDP, no sentido que nos fossem

fornecidos  os  elementos  em  falta.  Nem  resposta  temos,  e,  portanto,  para  que  nós,

efetivamente temos que tomar uma decisão, mas que decisão? Portanto, era importante que

esta Assembleia aclamasse o rei vai nu. ------------------------------------------------

--------  Estamos  a  falar  de  milhões  e  milhões  de  euros  à  escala  do  País,  e  estamos

claramente a ser escamoteados de uma informação, e quando falamos de Águeda, falamos

de todos os concelhos, a ser escamoteados de uma informação que entendemos que é vital.

Isto não se compaginava com uma, com uma proposta do executivo que corria o risco de

chegar aqui e dizerem pois, o executivo não tem capacidade, ou outra coisa parecida, para

poder analisar esta proposta. ------------------------------------------------------------------------------------

------- Aquilo que vos posso dizer é que os outros municípios na generalidade também não

estão a tomar nenhuma ação, porquê? Porque estão a levar de acordo com aquilo que foi ali

apresentado, ou seja, o calendário não está a ser cumprido. Mas, nós a tempo e horas não

temos uma proposta para vos fazer. Gostaríamos de perceber, até por uma questão que o

Eng. Flávio ali focou e bem, os fabulosos ganhos que a EDP tem e são percetíveis através

da  prestação  de  contas  que  fazem,  o  que  é  que  poderiam  representar  exatamente  e

concretamente relativamente ao domínio do município de Águeda. ----------------------------------

-------  Uma outra questão que se  trata  aqui  que é  importante  e  que nós não podemos

analisar, são dados que nós não temos e que não nos disponibilizaram, porque não temos,

da  Casa  do  Povo,  e,  porque  é  uma das  poucas  cooperativas  que  existem no  país,  e

portanto,  nós  também  temos  que  estar  bastante  atentos,  porque  se  formos  no  meio

daquelas associações todas que estão ali em termos de concessões, provavelmente qual é
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o papel, o que é que vai acontecer à concessão que tem a casa do Povo? ------------------------

------  Nós precisamos de refletir  sobre esta matéria.  Nós não temos dados e temos um

calendário que está legal que foi colocado à disposição de todos e é de todos conhecimento,

de todos foi dado conhecimento ali, o Eng. Flávio fê-lo bem e nós a tempo e horas hoje aqui

não temos condições de propor uma proposta. No momento em que estávamos a decidir

isto e que foi a reunião executiva ninguém tinha esta apresentação feita. Não houve tempo

útil para a podermos disponibilizar atempadamente a mais ninguém e quisemos fazê-la aqui.

------- Eu entreguei provisoriamente, porque não sabia como é que iria, ao João Figueiredo

para  poder  apresentar  esta  proposta.  Estava  a  pedir  a  palavra  repetidamente,

nomeadamente  quando  o  Senhor  Vereador  Paulo  Seara  e  me  convidam  (o  Senhor

Presidente) para responder ao Senhor Vereador eu pedi a palavra, pedi a palavra, pedi a

palavra,  mas,  entretanto,  avançaram vocês,  é esta a questão,  peço desculpa de outros

entendimentos, mas a razão é esta. Atenção, a proposta que está ali e que fala em Juntos,

eu queria, gostaria que fosse uma proposta que saísse com outro texto e que pudesse sair

efetivamente da Assembleia”. -----------------------------------------------------------------------------------

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

------- “Senhor Presidente, agora nesta parte final estamos a estragar tudo. O Senhor diz o

rei vai nu mas, o rei vai nu, começa nu na reunião de Câmara Senhor Presidente, o senhor

agora acaba de explicar que na reunião de Câmara não tinha esses dados. Ora bem, os

senhores Vereadores e o senhor executivo é que lhe cabe apresentar as propostas aqui.

Num membro da Assembleia  Municipal  que pelos vistos o senhor acaba de afirmar,  eu

entreguei a proposta ao João para o João ler, não é? Aquilo que o senhor devia ter feito na

reunião de Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Portanto, o que era correto é, há uma reunião de Câmara. Ó Senhor Presidente, eu

tenho que ter,  presumo eu,  presumo eu que a Câmara ainda tem um presidente e  um

executivo”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Jorge Henriques Fernandes de Almeida – Presidente da Câmara. -----------------------

------- “Muito bem”. --------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------- “Que é liderada por si e que os seus colegas Vereadores. O meu colega João (não lhe

nego grandes capacidades) mas não foi  eleito como Presidente da Câmara. Portanto, a

proposta da Câmara é uma coisa, a do João é outra. Já que o Senhor me desafia a ler a

proposta eu lá terei que o fazer mais uma vez. -------------------------------------------------------------

------- Quer que eu a leia toda mesmo ou a conclusão da proposta? A parte final: “acresce ao

informado que a autarquia de Águeda no âmbito do trabalho que tem vindo a desenvolver
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sobre este assunto tem solicitado insistentemente informação detalhada  à EDP distribuição

sobre a rede de baixa tensão, nomeadamente, a informação que consta na alínea A do

ponto um do parágrafo anterior, sendo que esta entidade se tem escusado a fornecer a

mesma que o grau que a autarquia considera necessária para o estudo em questão. Face

ao  referido  e  tendo  em  conta  o  mencionado  sobre  a  data  de  deliberação  dos  órgãos

municipais e pelas razões atrás mencionadas, considera-se que não existem condições para

uma decisão sobre qual a melhor opção para o território de Águeda relativamente à gestão

da rede de baixa tensão. Se concessão, se exploração direta. Considerando-se que tal deve

ser comunicado a todas as entidades por competência em matéria e razão. Face ao referido

propõe-se  ao  abrigo  da  alínea  CCC do  número  um do mesmo diploma submetendo  o

presente assunto à Assembleia.” -------------------------------------------------------------------------------

------  Senhor  Presidente,  há  uma  coisa  que  eu  sei,  primeiro,  em  reunião  de  Câmara,

segundo me foi transmitido pela Vereadora Luísa Carvalho, o Senhor já confirmou isso e até

pelos outros Vereadores também da oposição, nenhuma proposta foi votada em reunião de

Câmara. Não sendo nenhuma proposta votada em reunião de Câmara, não pode ser aqui

apresentada. Não houve, aquilo que me foi dito e a Dr.ª. Luísa Carvalho justificou a sua

falta, mas pediu-nos para se fosse caso disso, transmitirmos isto, é que o que se fez em

reunião de Câmara foi um brainstorming, foi esta a palavra tida exatamente, e como tal ficou

claro em reunião de Câmara que não seria votada nenhuma proposta. -----------------------------

------- Eu tive oportunidade no momento anterior que subi aqui acima ao palco, quando disse

vamos regressar à política, fiz-lhe esta pergunta Senhor Presidente, hoje não vai ser aqui

votado absolutamente nada? O Senhor disse nada, foi o que o Senhor Presidente acabou

de dizer. Não sei se está recordado da pergunta que eu lhe fiz aqui e da resposta que o

senhor deu imediatamente, nada, porque não foi nada votado em reunião de Câmara, e foi

isso que o Senhor  me respondeu à minha pergunta e logo a seguir  aparece aqui  uma

proposta dos Juntos para que a Assembleia se pronuncie com um conjunto de alíneas para

aqui, para aqui e para acolá. ------------------------------------------------------------------------------------

-------  Ora  bem eu  vou-lhe  dizer  o  que  é  que  eu  faria  no  seu  lugar.  Se  queria  que  a

Assembleia  se  pronunciasse  sobre  isso,  enviava  esses  ofícios  que  aí  tem,  esta

documentação, este estudo para que a Assembleia o analisasse também e se pudesse

pronunciar, porque o que nós aqui tivemos foi uma apresentação válida através de uma

empresa subcontratada pela Câmara e pelo Eng. que nos fez a apresentação, muito bem

mas, carece da própria Assembleia tomar a sua posição, e o que foi aqui pelo menos foi o

meu entendimento, é que íamos ter, olhar para isto mas que não íamos tomar nenhuma,

nenhuma posição sobre isto. Ora se não vamos tomar nenhuma posição sobre isto, aparece
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aqui agora um grupo municipal a querer que nós tomemos uma posição à força sobre isto? -

------ Só mais uma nota Senhor Presidente. Acho que nestas coisas nós temos que não

perder o objetivo disto. Então, o Senhor Presidente no fundo estava-se a preparar para que

a Assembleia Municipal apresentasse uma proposta substituindo-se à Câmara sem levar a

mesma à Câmara e o senhor disse assim há um bocadinho é que eu depois não quero que

digam a Câmara não tem competência para isto. Não, eles têm a mesma competência que

nós para analisar. Desta maneira, seria aqui apresentada uma proposta que era válida (se

ela for aprovada é válida), porque tem a ver com o período da ordem do dia sem a mesma

ser aprovada em reunião de Câmara. Atenção a esta situação. É claro que depois a Câmara

pode, a Câmara depois pode aceitá-la ou não, é tão simples quanto isto. Mas, isto não é

assim que se faz política, as coisas são muito claras a Câmara analisa, decide, propõe à

Assembleia, a Assembleia analisa, fiscaliza e decide, aprova ou não aprova, é assim que as

coisas  são  feitas  da  maneira  como  aqui  estamos.  Quer  dizer,  nós  fazemos  aqui  uma

apresentação não existe nada disto e de repente sai essa proposta e portanto, eu acho que

isto não foi um bom momento de política e o Senhor Presidente queria que houvesse aqui

efetivamente  uma ampla maioria  para aprovar,  uma ampla não,  uma unanimidade para

aprovar isto. Eu percebo que nos faltam dados mas isto correu aqui muito mal na parte final,

e  portanto,  eu  não estou  minimamente,  tenham paciência,  em condições  de  aprovar  a

proposta apresentada pelos Juntos e mais, Senhor Presidente, continua sem me responder

o que é que nos acontece neste momento? -----------------------------------------------------------------

------- Ao dizermos que não temos dados, o que é que nos acontece? Isso é que ainda não

me explicou. Estamos hoje em trinta de setembro, pronto, o que é que nos acontece se não

fizermos nada? Ou o que é que nos acontece se dissermos que não temos dados? Que é

basicamente  o  que  é  que  nos  acontece  se  não  fizermos  nada.  O  que,  quais  são  as

repercussões para o município? Isto é que o Senhor Presidente como político deve saber

junto das entidades e junto da associação nacional de municípios. A Associação Nacional

de Municípios deve ter elementos sobre isto, julgo eu, por isso é que elas existem. Muito

obrigado”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------- “Muito bem. Senhor deputado, já agora para esclarecer, porque parece que quando

ouviram proposta começaram, ou parece que resulta de que se propõe aqui tomar uma

decisão qualquer e eu vou ler só as conclusões da proposta e aquilo que é proposto que é

para também falarmos todos a mesma linguagem e quem vier cá a seguir para falar também

a mesma linguagem. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------  “O grupo parlamentar dos Juntos propõe que seja comunicado à ERSE e às entidades
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competentes em matéria de razão nomeadamente, ao Senhor Excelentíssimo Ministro da

Economia, à respetiva Secretária de Estado com a tutela nesta matéria, que não existem

condições por parte do município de Águeda para tomar uma decisão acertada e ponderada

sobre qual a melhor opção para o território de Águeda relativamente à gestão da rede de

baixa tensão,  se concessão, se exploração direta.  Mais se propõe que seja solicitado à

ERSE e ao operador de distribuição ORD que seja facultado ao município de Águeda a

informação  real  e  não  estimada  detalhada  necessária  à  tomada  de  decisão  já  antes

solicitada  pela  mesma edilidade  nomeadamente,  inventário  da  rede  com indicação  das

caraterísticas técnicas  e económicas  e  todos  os equipamentos constituintes da rede de

baixa  tensão  e  custos  operacionais,  que  seja  solicitado  as  relações  contratuais  pelas

entidades externas e colaboradores, trabalhadores, em vigor e que se propõem após a atual

concessão e toda a informação que se considere necessária à tomada de decisão sobre o

assunto em questão.” ----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Logo, esta proposta não implica nenhuma tomada de decisão sobre este assunto. ------

-------  Esta proposta  vem reforçar  aquilo  que foi  decidido,  também foi  uma proposta  no

executivo. É verdade que está aqui a dizer proposta eu posso ler. A proposta do executivo

municipal diz assim: ------------------------------------------------------------------------------------------------

------- “Face ao referido na base da alínea B do número três da alínea P do número um no

artigo vinte e cinco e do anexo setenta e cinco de dois mil e treze propõe-se, propõe-se, vai-

me ouvir!  Propõe-se ao abrigo do artigo  CCC do número um do artigo trinta e três do

diploma submeter  o presente assunto à Assembleia Municipal  para deliberação sobre a

presente proposta.” Certo? Isto é uma proposta que foi votada. ---------------------------------------

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

------- “Portanto, se me dá licença que fique absolutamente claro e eu não percebo tamanha

indignação,  a sério  que não percebo!  A proposta que foi  a  executivo e  podemos todos

verificar que foi enviado nos links que estão disponíveis para os senhores Vereadores e,

portanto, é esta não há outra, foi esta e diz uma coisa muito simples. -------------------------------

------- A Câmara e neste momento, segundo diz a legislação, deveria ser chamada a propor

à Assembleia um sim ou um não. Aqui no que diz esta proposta, é que não temos elementos

para tal, e como tal devemos notificar e dar conhecimento disso a todas as entidades com

responsabilidade nesta matéria. Entretanto, na reunião quando verificámos e fizemos esta

proposta com o acompanhamento que eu tenho feito deste assunto, com, nomeadamente

com o Eng. Flávio Lé, entendi eu por bem na reunião dizer o seguinte, nós vamos tentar

fazer  uma,  uma  apresentação  para  a  Assembleia,  que  se  houver  tempo  útil  para  tal,

poderemos dispensá-la antes aos seus Vereadores, se houver porque isto foi decidido no
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momento em que alinhada com isto e para demonstrar que afinal de contas, a demonstrar

por A + B que nós não temos elementos e que nos faltam uma série de elementos que nós

reiteradamente pedimos que não temos que nos possam permitir em consciência tomar uma

decisão, ou seja, estão-nos a pedir  a todos que tomem uma decisão e não nos dão os

elementos que nos permitam em consciência e de uma forma capaz tomar essa decisão. ----

------ A outra questão que vos posso dizer é que na generalidade das Câmaras Municipais

não está  a  tomar  decisão nenhuma relativamente  a  esta  matéria  e  também não fez  o

trabalho que foi feito hoje aqui. Porquê? Porque efetivamente não dispõem destes dados e

muito mais do que isso, estarão praticamente toda a gente a propor-se que se siga para

aquele tipo de concessões e portanto, não, a questão da administração direta não é uma

hipótese que se calhar sequer estejam a colocar. Nós, gostaríamos de a ponderar. ------------

------ Aquilo que nós, que a lei nos permite e nos pede nesta altura é que se diga se vamos

por a gestão direta, ou se vamos por a exploração, ou se vamos por a concessão, é esta

questão, é só, e é isto que nós desde o momento, e não vale a pena o Senhor Vereador

ficar indignado, porque esta proposta diz exatamente isto. A proposta que foi apresentada

em executivo foi trazer aqui nestes termos e darmos conhecimento e em momento nenhum,

e isso é verdade, estamos a propor um sim para a gestão através do município, ou sim à

concessão. É isto que está em causa. ------------------------------------------------------------------------

------- Está aqui se fazem favor, está aqui e atenção nada mais do que isto. Sinceramente eu

não percebi, sinceramente não percebo que outro entendimento é que possam ter do que o

que aconteceu aqui e na reunião de Câmara, exploração direta ou concessão. ------------------

------- Claro que se falha, era uma pergunta a que tinham que responder à Assembleia. É

isto? Exatamente. Estamos entendidos? Não temos condições para vos propor gestão direta

ou concessão? É a pergunta. A pergunta que nós temos que responder é esta. -----------------

------- Quando eu digo que não há proposta é, proposta que não há proposta neste sentido,

não temos elementos para tal”. ---------------------------------------------------------------------------------

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

-------  “Muito  bem,  vou  suspender  então  a  Assembleia,  entretanto,  vou  suspender  a

Assembleia, vai continuar no dia vinte e seis do nove, quarta-feira às nove horas. --------------

------- Diga Senhor deputado para encerrar”. ----------------------------------------------------------------

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

------- “Muito obrigado Senhor Presidente, eu tenho que lhe dizer que eu não estou a gostar

deste  final  de  Assembleia  e  do  seu  comportamento,  porque  nós  todos  na  Assembleia

aceitamos prolongar a Assembleia, aceitamos discutir, alterar pontos na Assembleia para

discutir dois pontos de interesse da Câmara, o que acabamos de discutir e este ponto deste
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momento,  a pedido do Senhor Presidente.  Estivemos até aqui  a esta hora,  e,  portanto,

chegando  a  este  momento  em que nós  estamos a  discutir  este  ponto  e  fazemos  uma

pergunta que é crucial  para o nosso futuro ao Senhor Presidente da Câmara, o Senhor

Presidente da Assembleia resolve interromper a Assembleia. Ora o Presidente da Câmara

até pode dizer assim, olhem meus caros eu não sei dar-vos resposta neste momento. Eu

pedia que se interrompesse a Assembleia  (já que ela  vai-se interromper)  e na próxima

sessão tentarei encontrar-vos uma resposta, que é, o que é que acontece se não dermos

resposta até ao dia trinta de setembro. -----------------------------------------------------------------------

------- Agora o Senhor Presidente a Assembleia, chega aqui neste momento e eu tenho que

lhe dizer isto frontalmente, sou amigo que sou e como o Presidente que é da Assembleia,

não concordo nada com esta gestão, acabou. A Assembleia acabou, o Senhor Presidente

pode-o fazer acabou, continua na quarta-feira, ponto final. O Senhor tem esse direito, mas o

Senhor também sabe que nós temos outros direitos e estamos aqui em colaboração. ---------

------- Nós, ainda hoje aqui na Assembleia, aceitámos trocar pontos para a frente e para trás,

aceitamos um conjunto de situações, tem que haver equilíbrio nisto. Isto não pode ser é

assim,  eu  mando  e  toca  a  andar!  Até  o  Senhor  Presidente  nem  sequer  perguntou  à

Assembleia se quarta-feira dia vinte e seis era um dia para podermos continuar. O Senhor

sabe muito bem que há um entendimento dentro da Assembleia, que sempre que possível

as Assembleias são para ser feitas às sextas feiras, sabe muito bem disso, ou então em

vésperas de feriados, porque às três da manhã todos trabalham não é só ali o meu amigo

João. Portanto, isso é o que acontece e o Senhor Quarta-feira toca a andar! Não é assim. ---

------- Do meu ponto de vista, é o senhor está nesse direito.  Mas, eu sinceramente fico

desiludido”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------- “Apenas esclarecer-lhe o seguinte, recorda-se que eu pedi ao senhor Eng. que fosse

rápido,  conciso para se encerrar  a Assembleia,  para continuarmos noutro dia,  porque o

senhor deputado está aí sentadinho mas não vê as reações que eu estou a ver aqui em

frente a pedir-me, pessoas a pedir-me para terminar com isto. Senhoras, senhores a pedir-

me para  terminar  com isto e  eu tenho que gerir,  eu tenho que gerir  esta sensibilidade

também. Eu respeito aquilo que você diz mas eu tenho que gerir esta sensibilidade e eu não

tenho que estar a dizer que estou a ver daquele lado, pessoas a pedir-me por favor, querem

ir para casa. ------------------------------------------------------------------------------------------

------- Agora é assim, uma vez que, nós aceitámos prolongar uma hora, estamos já com

quarenta e cinco minutos depois dessa hora, e com isto o que é que eu quero dizer? Mas,

será  que essa resposta,  o  assunto não vai  terminar,  não vai  terminar  agora  com essa
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resposta ou vai? É que se for terminar com essa resposta, está o assunto resolvido.” ----------

------ Jorge Henriques Fernandes de Almeida – Presidente da Câmara -------------------------

-------  “Presidente,  só  uma  nota,  posso  uma  nota?  Primeira  questão  e  que  fique

absolutamente claro. Há um entendimento no âmbito do executivo que nenhuma proposta é

alterada. Nós já retirámos várias propostas para não sofrerem qualquer tipo de alteração,

que ninguém pense sequer em duvidar que esta foi a proposta escrita que tinha, e, portanto,

todos os documentos do suporte para a reunião de Câmara tinham esta proposta nestes

exatos termos que aqui estão. E, portanto, que ninguém pense porque ouvi para aqui coisas

que não era isto, que não era isto, que não era isto, fique e repito para que todos percebam

há um entendimento entre os membros do executivo que não há alteração de propostas e já

foram várias as vezes em que retirámos propostas para não sofrerem a mínima alteração.

Atenção, em executivo, estou a falar em executivo, e, portanto, que fique absolutamente

claro,  porque podem ir  ver  onde quiser que queiram os documentos de suporte para a

reunião de executivo e o documento que lá foi aprovado é rigorosamente este. ------------------

------ O entendimento de não haver nenhuma proposta, de nenhuma proposta foi no sentido

de não haver nenhuma proposta gestão direta do município, ou concessão, porque é essa a

pergunta que é feita e que deveria responder as Assembleias se tivessem elementos para

tal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Relativamente à questão colocada por o Dr. Miguel e por toda a gente, relativamente

ao que é que acontece posso-vos garantir que a esmagadora maioria dos municípios não

estão sequer a tomar qualquer tipo de deliberação, Porquê? Porque compreendem e foi dito

aqui repetidamente que o calendário já está todo ele ultrapassado e não há elementos. ------

------ Aquilo que nós estamos a dizer é claramente aqui, não temos nem carta de ministro a

confortar-nos certo? Não temos os elementos. A proposta e se a quiserem votar pode ser

claramente esta, porque aquela que estava ali e à qual foi adicionado o nome dos Juntos, a

única coisa que densificava era mais no sentido de tornar mais explícito o documento que

entendemos que deve ser  colocada.  Mas,  atenção eu  posso colocar  um texto  sem ter

naturalmente a designação do movimento de Juntos nem nada que se pareça a fazer aquele

tipo de  perguntas, porque elas em tudo coincidem com a proposta que aqui está, a proposta

de  esta  Assembleia  dizer,  proposta  do  executivo  dizer  às  entidades  competentes,

nomeadamente, à ERSE e às entidades governamentais que tutelam esta área, de que a

tensão, que não estão a pedir para fazermos, para darmos uma resposta e não nos estão a

dar argumentos para tal. É tão simples quanto isto. -------------------------------------------------------

------- Se alguém tiver outra posição, estamos aqui completamente disponíveis para a ouvir,

e se for fundamentada até podemos naturalmente ir atrás. Atenção, muito sinceramente o
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trabalho que foi feito nomeadamente pelo Eng. Flávio Lé, garanto-vos que não tem paralelo

na esmagadora maioria dos municípios deste país. E, portanto,  estas questões não são

sequer assunto para as respetivas Assembleias municipais. -------------------------------------

------- Meus amigos, não há aqui qualquer tentativa e ainda muito menos de politizar o que

quer que seja, quando é um assunto volto a dizer, que é demasiado sensível e sobretudo

bastante oneroso para estarmos aqui, para estarmos aqui a tomar decisões levianas do sim

ou não, e ainda volto a dizer, porque também acho relevante e bastante importante e que

esta Assembleia deve ter em conta, que é a posição da concessão que temos no nosso

Concelho com a casa do Povo, que é algo que nos parece e é só isso, também é algo que

nos parece, fica claramente em causa com o processo tal e qual como ele está a seguir. É

isto que eu acho, é isto que o Eng. Flávio Lé acha, é isto que eu quis partilhar convosco. -----

------ A proposta e volto à história porque vi aqui um aparato e uma coisa que não consigo

definir,  a  proposta  que  esteve  em  executivo,  os  documentos  de  suporte  são  claros  e

inequívocos que estão aqui foram estes, não foram outros”. -------------------------------------------

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

------- “Senhor Presidente, vai-me desculpar, mas tenho de lhe dizer que algumas pessoas

tiveram oportunidade de dizer o que pensavam sobre este assunto e outras não, e uma das

que não teve oportunidade fui eu. Pronto, agora que me é dada oportunidade, deixe-me

reiterar a questão de outra forma. ------------------------------------------------------------------------------

------ Senhor Presidente, voltou a não responder à questão e eu peço que tenha pelo menos

um parecer jurídico para nos trazer na continuação desta Assembleia sobre o que é que vai

acontecer, porque o que me parece que acontece, se não houver uma definição, é que fica

a vigorar o regime da concessão. Acho que é exatamente isso que acontece. Portanto, a

não decisão é uma decisão. Agora esclareça-me por favor se isto é verdade ou não. Se nós

mandarmos  aqui  um conjunto  de  perguntas  ou  de  questões  para  as  entidades,  e  não

tomarmos uma decisão, a decisão está tomada. É isto ou não é Senhor Presidente?” ---------

------ Jorge Henriques Fernandes de Almeida – Presidente da Câmara -------------------------

------- “Senhor Presidente da Assembleia,  senhores deputados, nós não temos, como foi

aqui absolutamente tornado evidente, elementos para decidir e para levantarmos a hipótese,

a hipótese, para a tomarmos como séria, a hipótese de irmos pela, pela exploração direta.

Sinceramente, gostávamos de analisar e perceber se era possível. A posição por exemplo

da CIRA genericamente é o seguinte,  era uma situação que que até era capaz de ser

interessante mas não temos tempo e não temos tempo desde a primeira nota. Aliás, como

toda a gente sabe, este grupo de trabalho está a ser conduzido pela Câmara Municipal de

Águeda, portanto, e na última reunião que aconteceu agora em Oliveira do Bairro há uns
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dias e na anterior que já tínhamos tido relativamente a isto que foi em Ílhavo, a proposta,

portanto, a única notícia que temos sobre o assunto é que realmente a concessão, porque

efetivamente não temos, não temos, isto era capaz de a gestão da exploração da gestão

direta pelo município era capaz de ser interessante. Mas, não temos tempo. ---------------------

------ Só que nós aqui temos um problema, e um problema acrescido, é que nós temos aqui

uma concessão que não é da EDP e nós precisamos de dizer claramente a regulamentação

e todo o calendário que a ERSE se propôs e que está legislado e eu ia, pedia ao Eng. Flávio

para voltar a lembrar toda essa questão, não está a ser minimamente cumprida e nós não

temos  elementos  básicos  que  nos  permitiriam  avançar  com  isto.  Resumindo,  neste

momento aqui temos que dizer claramente ao regulador e até quem tutela isto, atenção que

nós  não  estamos  a  tomar,  porque  não  temos  elementos,  porque  meus  amigos

documentação a solicitá-los temos nós muita, certo? Nós precisamos de tomar essa decisão

sobretudo  por  causa  da  questão  da Casa  do  Povo.  Sobretudo,  porque relativamente  à

concessão,  efetivamente,  se  calhar  se  ficarmos aqui  com todas  aquelas  situações  que

temos que fazer, parece-me que não será das situações mais fáceis de instalar sobretudo

sozinhos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Agora, a CIM nem sequer está a colocar a possibilidade de avançarmos para uma

concessão de âmbito  intermunicipal.  Não? Vamos lá  ver.  Portanto,  estamos a ver  aqui

claramente esta questão. -----------------------------------------------------------------------------------------

------- Eu acho que a Assembleia, e atenção, a Câmara fez essa proposta nesse sentido que

diga claramente eu não quis, e reparem numa coisa, o que é que eu não quis fazer? Vir aqui

com uma proposta dizer eu não tenho elementos para poder decidir. Mas, o Senhor está em

condições de decidir depois do conhecimento que tem desta matéria? Está em condições de

decidir? Muito bem está em condições de decidir”. --------------------------------------------------------

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

------ “Bom, isto efetivamente é uma questão de interesse público. Acredito que nós, não,

não é às três da manhã que se vai tomar uma decisão. Acredito que aqui este clima também

não  é  bom para  se  decidir  nada.  A  experiência  que  tenho  de  Assembleias  Municipais

quando chegamos a esta hora,  o clima que aqui  está qualquer  decisão que se tome é

errada.  Eu  estive  presente  na  última  reunião  de  Câmara  quando  isto  foi  falado  e

efetivamente há aqui o que os Vereadores da oposição perguntaram é se iria ser tomada

uma decisão aqui hoje, e o que o nosso Presidente da Câmara disse é que iríamos fazer

aqui apenas um brainstorming, isso foi dito na, na reunião de Câmara. -----------------------------

------ Eu inclusivamente quando recebo, eu quando recebo essa, não foi um termo utilizado

pela Vereadora do PSD que depois foi corroborado por vós, entretanto, quando, quando
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analiso a documentação e vejo votação, porque isto em reunião de Câmara não falaram

mais de dez minutos. Entretanto, o tema foi retirado e disseram na Assembleia Municipal

sim, vamos falar mais. Não foi retirado, falaram e já era tarde, já era muito tarde na reunião

de Câmara, não foi retirado mas não foi discutido e em reunião de Câmara foi dito que aqui

sim  iríamos  discutir  esse  assunto.  Mas,  que  não  iria  efetivamente,  nós  não  iríamos

efetivamente tomar decisão nenhuma que é aquilo que a Câmara está a dizer, nós não

vamos por aqui e também não vamos por acolá. Agora eu percebo aquilo que o Presidente

da Câmara está a dizer. Nós não vamos por aqui e não vamos por acolá. Mas, aquilo que o

Miguel diz é se nós não formos por aqui e não formos por acolá, estamos, automaticamente

estamos a ir por outro caminho, e é por isso que nós temos que nos sentar todos mas não é

agora, não é a esta hora e temos que analisar isto de forma séria e tranquila. Eu agora ouvi

aqui o Presidente da Câmara a dizer a dizer o seguinte, tenho imensos e-mails, imensos

ofícios enviados e ninguém me responde. Eu por vezes também mando e-mails  para a

Câmara Municipal e o Presidente da Câmara não me responde e eu venho cá, e eu acho

que isso é que é preciso. É se não nos respondem, vamos a eles! Agora uma resposta nós

temos que ter. Eu não sei se aquilo que o Miguel me está a dizer se é verdade ou se é

mentira, eu não sei, e não é por ele ser do CDS que aquilo que ele está a dizer eu ache que

está correto, não sei e não há respostas também de ninguém à nossa Câmara Municipal.

---------- Todas as conceções que nós temos feito aqui têm dado barraca. Aconteceu com a

AdRA, aconteceu com a Luságua, com a recolha do lixo, está a correr mal, está a correr mal

e portanto, vamos incorrer  no mesmo erro? Agora com a parte elétrica? Acho que não.

Portanto, eh pá vamo-nos acalmar todos e vamo-nos sentar e discutir isto de forma séria e

sem gritarias, sem autoritarismos também e, foi o que aconteceu hoje aqui. É tudo”. -----------

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

------- “Muito bem, muito obrigado, e já agora dizer-lhe que só levantei a voz, no sentido de

dizer  que  está  suspensa  a  Assembleia,  não  berrei  com  mais  ninguém  e  por  mim  vai

continuar enquanto não houver uma proposta para suspender a Assembleia. --------------------

------  De todas as formas é assim meus amigos  eu ainda não estou,  eu  também estou

cansado conforme vocês mas, está aqui uma proposta para ser votada. Se vocês leram a

documentação, está aqui uma proposta para ser submetida à Assembleia Municipal, para

ser aprovada, rejeitada ou lá o que for. Por isso, quando se vem aqui dizer que hoje não se

vai votar aqui nada, há aqui uma proposta, ou não leram? Pergunto eu é que às vezes

posso eu estar aqui a não perceber e daí, eu ter que pôr aqui uma vez que a proposta é

para votação, eu tenho que pôr aqui na ordem de trabalhos apreciação e votação. Senão

isto deixa de ser proposta, então não devia ter vindo como proposta. É só para ser claro que
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o que consta neste ponto é uma proposta de votação para ser submetida à Assembleia

Municipal para deliberação sobre a presente proposta, aqui estou a ler. Pronto é só para

esclarecer. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Isto a Assembleia Municipal desculpe. Como é que nisto a Assembleia Municipal para

ser deliberado a presente proposta, e qual é a presente proposta?  É pedido de informação.

É que a presente proposta é só um pedido de informação, não é mais nada do que isso. -----

------- Dr. Miguel, essa decisão de fundo não está aqui em causa. Desculpe que eu diga, nós

não estamos a falar aqui da decisão de fundo, se vamos optar por uma coisa ou por outra. O

que está aqui em causa é só apreciação desta decisão que foi tomada em executivo de

pedir  mais  elementos,  tão  simples  quanto  isso,  apreciar  isto  mais  nada.  É tão  simples

quanto  isso.  Dr.  Miguel,  isso  é  outro  assunto  essas  perguntas  você  pode  fazê-las  ao

Presidente e ele tentar responder, concordo consigo. ----------------------------------------------------

------ Agora o que está aqui em causa, é uma coisa muito simples e se quiser perceber

percebe. É isto, uma proposta que foi aprovada pelo executivo, no sentido de se pedir mais

elementos para se vir a decidir o tal, se é concessão ou se não é, é tão simples quanto,

mas, hoje não vamos aqui decidir. Essa parte não vamos aqui decidir”. ----------------------------

------ João Carlos Fernandes Figueiredo - Juntos -----------------------------------------------------

------- “Os Juntos faz, faz apenas uma proposta para que nós como Assembleia, possamos

ter mais elementos para poder decidir em consciência. Nem os Juntos se sente com mais

informação tem qualquer tipo de informação privilegiada apenas aquilo que reflete é que

pedimos à Assembleia que nos ajudem, que votem favoravelmente uma proposta para que

nós, junto das entidades que regulam este tema façam chegar mais informação, porque nós

tomámos todos conhecimento de um calendário que fala em trinta de Setembro e a próxima

Assembleia  vai  ser  a  vinte  e  seis  dentro  da  data,  embora  o  calendário  tenha  sido

ultrapassado quer dizer que o calendário não está válido, não será certamente em Trinta de

Setembro que será tomada uma decisão tal  como nos parece. Mas,  de qualquer forma,

ninguém consegue a esta data ou em trinta de setembro, se não tivermos informação, tomar

uma decisão em consciência, tanto mais que no nosso concelho temos a Casa do povo de

Valongo do Vouga que é um caso, digamos que especial. Portanto, aquilo que nós, apenas

nós queremos que seja votado é o pedido de informação nada mais, só isto”. --------------------

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

------- “Bom, Senhor Presidente, primeiro lugar não sei o que é que se passa mas, com toda

a franqueza, nós não podemos ter piedade das pessoas de acolá e irritação com as deste

lado, peço-lhe imensas desculpas. Portanto, o senhor se não se importa, comece também a

criar alguma equidade, porque a gente também se sente como diz o outro. -----------------------
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------ Relativamente à proposta do Juntos e eu se fosse presidente da Câmara vou-te dizer o

que é que fazia. Pedia um intervalo de cinco minutos (á que se quer uma votação coletiva e

reunia  com  os  líderes  dos  grupos  parlamentares  e  transformava  a  tua  proposta  numa

proposta da Assembleia. -----------------------------------------------------------------------------------------

-------  Eu teria  feito  assim,  mas digo  mais,  eu  acredito  que  no pensamento  do  Senhor

Presidente da Câmara, estivesse uma coisa mas, não foi isso que ele disse, não foi isso que

ele disse aqui, que ele disse e repetiu que hoje não se votava nada. Eu ouvi, também ouviu?

Também ouvi o que a senhora Vereadora me disse que já agora coincide exatamente com o

que diz o Paulo Seara percebe? O Senhor Presidente disse-me assim, hoje não se vota

nada e realmente tem razão, porque pelos vistos vai acabar sem a gente votar isso. Mas, é

importante se temos dúvidas vamos ouvir a gravação que está clarinho está bom.” ------------

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

------- “Muito bem, continuamos na mesma linguagem não se vota nada hoje de especial,

nomeadamente este tema”. --------------------------------------------------------------------------------------

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

------- “E estamos no ponto 3.3 que sem mais uma palavra nem menos uma palavra diz

análise,  apreciação  e  votação  da  proposta  da  Câmara  Municipal  para  concessões  de

distribuição de energia elétrica em baixa tensão PT. A proposta que foi apresentada pelos

Juntos devia ter sido submetida à Assembleia se era ou não era admitida à votação, porque

a ordem de trabalhos diz que vamos votar a proposta da Câmara Municipal. Se aprovarmos

outra proposta que a não submetida pela Câmara Municipal, temos que alterar a ordem de

trabalhos, porque não é isso que está nela.” ----------------------------------------------------------------

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

------- “Muito obrigado, nem sei se se irá manter até final, por isso, é depois uma decisão a

tomar.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Jorge Henriques Fernandes de Almeida – Presidente da Câmara -------------------------

------- “Senhor Presidente, posso formular um pedido? Suspenda por favor a votação deste

ponto e no inicio na próxima reunião em concordância com todos os grupos apresenta-se

uma proposta neste sentido”. ------------------------------------------------------------------------------------

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

------- “Mas há proposta de suspensão da sessão? Muito bem, muito obrigado.” -----------------

------ Neste momento, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal suspende a reunião da 4ª

Sessão Ordinária, designando para continuação o próximo dia 25 de setembro de 2018,

pelas  vinte  e  uma horas,  sendo  que desta  forma se  consideram convocados  todos  os

membros presentes, pelo que, pela duas horas e cinquenta minutos deram-se os trabalhos
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por encerrados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, pelas vinte e

uma horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal, teve lugar a quarta Sessão Ordinária da

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

-------  3.3  Análise,  apreciação  e  votação  da  proposta  da  Câmara  Municipal  para

Concessões de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão (BT); ---------------------

------ 3.5 – Análise, apreciação e votação da proposta sobre o Plano de Adaptação às

Alterações Climáticas do Município de Águeda – PAAC Águeda; ------------------------------

------ 3.6 – Análise, apreciação e votação da proposta sobre a celebração do protocolo

relativo  à  cobrança  coerciva  de  taxas  ou  outras  receitas,  administradas  pelo

Município de Águeda, a celebrar com a Autoridade Tributária e Aduaneira - Execuções

Fiscais; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------  3.7  – Análise e  votação da proposta da Câmara Municipal  para  aceitação de

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

de  Fermentelos,  no  âmbito  da  organização  do  evento  “Fermentelos  Fest  2018”  -

Código Regulamentar (F4); ----------------------------------------------------------------------------------

------  3.8  –  Análise  e  votação  da  proposta  da  Câmara  Municipal  para  doação  de

viaturas ligeiras à União de Freguesias de Préstimo e Macieira de Alcôba; -----------------

------  3.9 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal  para concessão de

apoio financeiro à: ------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.9.1 – União de Freguesias de Águeda e Borralha; ------------------------------------------

------ 3.9.2 – União de Freguesias de Préstimo e Macieira de Alcôba; --------------------------

------  3.10 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para retificação do

Protocolo com a CERCIAG para Implementação de uma Casa de Abrigo para Pessoas

com Deficiência. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Participaram nesta sessão os seguintes Membros da Assembleia Municipal: ------
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------- Brito António Rodrigues Salvador – Juntos; ---------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

------- Armando Paulo Almeida Galhano – Juntos; ---------------------------------------------------------

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

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

------- Irene Marques – em representação do PF Aguada de Cima; -----------------------------------

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

-------  Tânia  Sofia  Marques  de  Almeida  –  em  representação  do  PUF  de  Belazaima,

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

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

------- Hugo Silva – em representação do PF Macinhata; ------------------------------------------------

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

-------  Artur  Jorge  dos  Santos  Henriques  –  em representação  do  PUF de  Recardães  e

Espinhel; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

------- Luís Filipe Tondela Falcão – PF Valongo do Vouga -----------------------------------------------

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

------- Jorge Henrique Fernandes de Almeida – Juntos; --------------------------------------------------
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------- Edson Carlos Viegas dos Santos – Juntos; ----------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

sessão através dos canais de comunicação, nomeadamente a Águeda TV, desejando a

todos  um  excelente  trabalho  O  Senhor  Presidente  da  Assembleia  foi  secretariado  por

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

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

------ O deputado Gil  Abrantes que seria substituído pelo deputado Carlos Guilherme da

Silva Nolasco, a deputada Marlene Gaio que seria substituída por Maria de Fátima Sampaio

e Silva, o deputado Hilário Santos que seria substituído por Inês Tavares de Castro que

seria substituída por José António Parada Figueira, a deputada Maria João Tavares que

seria substituída por Luís Armando Ferreira Pina de Figueiredo, o deputado João Carlos

Figueiredo que seria substituído por Armando Paulo Almeida Galhano, o deputado Paulo

Tomaz que seria substituído por Elisa Maria Pires de Almeida, a deputada Carla Tavares

que  seria  substituída  por  Jorge  Miguel  dos  Santos  Melo  e  o  presidente  da  Junta  de

Freguesia  de  Macinhata  do  Vouga  que  seria  substituído  pelo  secretário  Hugo  Silva,  o

Presidente da Junta de Freguesia de Belazaima de Chão, Castanheira do Vouga e Agadão

que seria substituído pela sua secretária Tânia Sofia Marques de Almeida e o Presidente da

união de freguesias de Recardães e Espinhel que seria substituído pelo secretário Artur

Rodrigues. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Os trabalhos são retomados na discussão que discussão do ponto: --------------------------

------  3.3  –  Análise,  apreciação  e  votação  da  proposta  da  Câmara  Municipal  para

Concessões de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão (BT); ---------------------

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

------- Humberto José Tavares Moreira – Juntos: --------------------------------------------------------

------- “Em nome do grupo dos Juntos, do grupo municipal dos Juntos, venho solicitar ao

Senhor Presidente da Assembleia Municipal,  a retirada da nossa proposta anteriormente

submetida por considerarmos que suscitou interpretações erradas, e o seu propósito original

foi  desvirtuado.  Mantemos  ainda  a  nossa  forte  convicção  de  que  se  tratava  de  um

complemento à proposta do executivo perfeitamente alinhada com a mesma. Consideramos

que  em  termos  técnicos  não  estão  reunidos  pressupostos  mínimos  em  matéria  de
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conhecimento  para  que  possamos  decidir  em  consciência  e  da  forma  que  possamos

enquanto deputados municipais, seja a melhor para o nosso município.” ---------------------------

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

-------  “Era  meu  propósito  organizar  e  sistematizar  de  modo  documentado  esta  minha

intervenção, pela clareza que se impõe sobre o assunto que eu quero discorrer e que vos

venho  aqui  partilhar  convosco  em  termos  do  meu  entendimento  sobre  este  assunto.

Lamento,  não  tive  tempo,  os  afazeres  profissionais  e  a  pressão  de  uma  auditoria

internacional que tinha a decorrer no laboratório, não me deixaram essa hipótese. Vou tentar

ser sistemático, preciso, claro, para explicar porque é que a Câmara Municipal de Águeda

pegou neste assunto pelo seu lado mais triste, mais complexo, mais revezado, fazendo que

não decidindo nada, deixando uma batata quente nas mãos da assembleia, que se deveria

pronunciar,  após uma decisão do executivo municipal,  de modo claro e objetivo tivesse

tomado e não o fez. ------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Portanto, este processo é desencadeado pela lei trinta e um de dois mil e sete de

finais de maio e que penso que o preâmbulo devia deixar mais claro as motivações desta

iniciativa parlamentar. Neste momento, correm na Europa ventos de livre concorrência, de

combate aos monopólios, de deixar na medida do possível na esfera pública aquilo que é da

esfera  pública,  e  isso  nem sempre  é  compatível.  Foi  encontrada aqui  uma solução  de

compromisso, abrindo a possibilidade de que a nível autárquico houvesse um processo de

concessões de distribuição de energia elétrica em baixa tensão, e isto até se insere no

processo que nós tantas vezes ouvimos falar nos noticiários e que tem a ver com as rendas

que pesam sistemática e continuadamente no orçamento do Estado Português. Por isso, é

uma lei  que é aprovada,  porque ela foi  algum, o seu espírito fez parte do processo de

entendimento dos partidos que apoiam parlamentarmente o governo e abre possibilidade

que em alternativa à esmagadora presença das concessões históricas e por razões também

de ordem económico financeira que um dos braços da EDP, a EDP distribuição, tomou em

todo o território nacional,  noventa e nove vírgula qualquer coisa por cento, ficam de fora

algumas bolsas, tal como nós temos no concelho de Águeda a cooperativa de Valongo do

Vouga,  a  Casa  do  Povo  de  Valongo  do  Vouga,  existe  ali  em  Oliveira  de  azeméis  a

cooperativa Loureiro em igualdade de circunstância,  mas que apenas são distribuidores

nichos de mercado. E, não há bela sem senão, este bom princípio foi legislado pela lei trinta

e um de dois mil e dezassete, deveria ao longo do ano de dois mil e dezassete ter tido,

durante  o  segundo  semestre  ter  tido  complementos  regulamentares,  despachos  que

operacionalizassem. Isto não aconteceu e foi  em janeiro de dois mil  e dezoito que uma

resolução de Conselho de Ministros veio criar alguns instrumentos que operacionalizavam
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no  espírito  de  permitir  que houvesse concessões alternativas,  até  porque se  avizinham

períodos em que as concessões estavam estabelecidas com rendas à EDP distribuição e

que em dois mil e dezanove terminavam algumas, outras em dois mil e vinte, dois mil e vinte

e dois até dois mil e vinte e seis, todas elas teriam que ser renovadas. e pronto, este é um

processo complexo técnica e financeiramente e que abre a oportunidade a que, através do

poder  local,  haja  uma  alternativa  ao  monopólio  da  EDP  distribuição,  ou  a  um  quase

monopólio. Esta resolução de conselho de ministros foi fundamental, porque ela estabeleceu

alguns princípios. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Já agora, aconteceu que ainda no tempo do mandato anterior, presidido pelo doutor

Gil Nadais, a Câmara Municipal colocou à EDP e à ERSE um conjunto de questões, num

mail  que  hoje  foi,  nos  chegou  às  mãos  através  de  documentação  obrigado  Senhor

Presidente, que nos fez divulgar. Esse mail colocou um conjunto de questões e abriu de

certa  forma  o  processo  dentro  da  Câmara  Municipal  de  Águeda,  e  esse  conjunto  de

questões foi colocado de modo extemporâneo. Uma série de questões que lá são colocadas

sobre quantos clientes existem, quanto custa, que infraestruturas existem, qual é a tarifa

média. Portanto, ok, de facto um conjunto de questões fundamentais para que, se a Câmara

tivesse que decidir ser parte, ser parceira neste processo, o pudesse fazer. ----------------------

------ Acontece que a resolução de Conselho de ministros de Janeiro deste ano veio clarificar

aspetos  fundamentais  que  estavam nebulosos,  e  deixa  aos  municípios  a  necessidade,

estabelece uma calendarização que nos foi detalhada e extensa, pelo Eng. Flávio e que é a

interpretação deste guia da ERSE que está disponível já desde fevereiro  para dentro do

associado ao processo consulta pública que está a decorrer. ------------------------------------------

------ Esta resolução do conselho de ministros estabeleceu que os municípios, até ao final do

terceiro trimestre, trinta de setembro, deverão pronunciar-se sobre duas, ou digamos, três

opções.  No  ponto  quinto,  diz  estabelecer  que  os  órgãos  dos  municípios  ou  entidades

intermunicipais  tomam,  no  âmbito  das  suas  atribuições  de  competências,  uma  decisão

relativamente à definição da respetiva área territorial, por efeitos de procedimento concursal

ou sobre eventual intenção de proceder à exploração direta. Portanto, até final do terceiro

trimestre  de  dois  mil  e  dezoito,  ou  seja,  temos  aqui,  temos  aqui  duas  e  eu  direi,

acrescentarei, uma terceira opção. Ou uma decisão de aderir às propostas, a uma das três

alternativas, depois apareceu uma quarta, uma das três alternativas lançadas pela ERSE

em termos de divisão territorial, ou o município ser uma divisão territorial e o Conselho diz,

não senhora, não há, porque o nosso concelho, nós teríamos aqui uma rede de distribuição

própria do município, ou então não tomar decisão nenhuma. ------------------------------------------
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------- É a minha, penso que essa alternativa existe, é a terceira e por aquilo que direi à

frente não fará sentido. De facto, faz sentido que se tome uma destas opções em sede de

executivo,  ou proposta à Assembleia Municipal  para ser  ratificada.  Essa é a tramitação

correta que está no espírito da lei. ----------------------------------------------------------------------------

------- Ora bem, acontece que a ERSE deu todas as informações e todas as condições para

que houvesse uma deliberação, obviamente na minha opinião. Analisei detalhadamente o

guia que foi distribuído pela ERSE. Ainda deu tempo para num serão passar os olhos pela

consulta pública, pelos pressupostos que estão a decorrer, e há uma coisa que fica, uma ou

duas coisas que ficam perfeitamente claras. Desde logo, em dois mil e dezoito significam, as

rendas pagas à EDP pelo serviço de distribuição, significam uma coisa como quinhentos e

vinte e três milhões foi o número que nos foi aqui apresentado na sexta-feira, que passariam

para as distribuições regionais geridas a partir de, a partir de um consórcio, um consórcio de

agrupamentos municipais. ---------------------------------------------------------------------------------------

------ Outra coisa que a ERSE ou que a resolução de ministros ou a lei deixa claro, é que se

um município deliberar nós queremos a nossa distribuição municipal, nós isolados, acabam-

se as rendas. Explora o negócio, obviamente acabam-se as rendas. --------------------------------

------ Portanto, a entidade reguladora, para agilizar  este processo e porque partiu de um

estudo feito em conclui que uma, um agrupamento de municípios que no seu conjunto tenha

menos de seiscentos mil clientes, utilizadores, não é seiscentas mil, não é seiscentos mil

habitantes, é seiscentos mil clientes utilizadores, não tem sustentabilidade económica para

gerir um processo destes. Praticamente diz logo tudo no que respeita à viabilidade de um

concelho se pôr  em bicos de pés e achar que poderá fazer  uma proposta concreta de

exploração de redes de baixa tensão. Agora pergunta-se, então o que é que acontece? Não

são viáveis, não são economicamente sustentáveis aqueles distribuidores particulares, tal

como a casa do povo de Valongo do Vouga ou a cooperativa de Loureiro de Oliveira de

Azeméis para fazer a rede de distribuição? São, porque eles são proprietários da rede de

distribuição. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Enquanto o agrupamento de municípios que vá a concurso e que dispute com a EDP,

porque será disputado com a EDP na altura de abertura de concurso. Não há outra forma de

o  regulador  da  DGEG,  que  será  quem  vai  organizar  esse  concurso,  supervisionado

obviamente pela ERSE, não há, não há outra forma de o fazer que não seja esse concurso

ser,  abrir  uma  oportunidade  aos  movimentos  dos  municípios,  mas  abrir  também,

inclusivamente é europeu, não é apenas Português. -----------------------------------------------------

----- O próximo consórcio que se venha a estabelecer de um conjunto de municípios terá que

incluir na sua viabilidade económica as rendas que vai cobrar aos consumidores e as rendas

Ata da 4ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 21 e 25 de setembro de 2018



95

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

que vai pagar ao proprietário das infraestruturas, ou as adquire por valor que elas forem

valorizadas, trata-se de muitos milhões, ou ficará a pagar uma renda às diversas divisões da

EDP que estejam em causa e que são proprietárias da rede. ------------------------------------------

------ Aquilo que está neste momento em causa e aquilo que os órgãos municipais se devem

pronunciar até trinta de setembro, é se aceitam ou não, ou qual das opções aceitam, por

pouco propõe-se. Obviamente que a lei abre essa possibilidade e a resolução de conselho

de ministros de serem concorrentes autónomos. Obviamente é uma aventura, auto de fé de

um salto para o vazio. Acreditamos que saltamos para o vazio, acreditamos que há lá uma

rede para nos segurar, não faz sentido, de facto o concelho não é proprietário da rede, ao

contrário dos distribuidores independentes que hoje, que hoje existem e não tem dimensão

que dê sustentabilidade económica ao processo e também não faz sentido para ir buscar

essa sustentabilidade económica carregue em cima dos seus clientes. É o oposto daquilo

que se pretende do benefício deste processo perante o consumidor e perante o contribuinte,

é fazer baixar as rendas, fazer baixar os encargos, os termos fixos que nos aparecem na

fatura. Em termos relativos a rede de distribuição é a nossa comparticipação para as redes

que permanentemente significam qualquer coisa entre um quarto a metade, há casos de

clientes que metade do seu valor de energia são rendas, outros são um terço, no outro no

mínimo é na ordem de um quarto. Pretende-se neste processo, a prazo criar condições para

baixar  as  rendas,  e  este  processo  de  abertura  às  autarquias  encaixa  nesse,  nessa

engrenagem, que, para a prazo conseguirmos diminuir que isso aconteça. ----------------------

Aquilo que nós nos deveremos pronunciar e o processo correto era haver uma deliberação

no executivo para ser retificada em Assembleia. Quase dá para pensar que escaldado por

exemplo o processo a AdRA, o executivo quer um pouco lavar as mãos como pilatos e

deixar  o  ónus  da  decisão,  bem ou  mal  tomada,  nos  braços  da  Assembleia.  Eu  quero

acreditar que não é isso. ------------------------------------------------------------------------------------------

------- Aquilo que os órgãos municipais são chamados a deliberar é se aceitam uma das

propostas, porque há três propostas e depois surgiu uma quarta diferente, tal como nos foi

explicado pelo Eng. Flávio na sexta-feira, há três divisões. Vocês lembrar-se-ão certamente

que  nos  foram  apresentados  estes  slides  com  alternativas  de  distribuição  geográfica.

Repare-se que o País está dividido em agrupamentos de cinco regiões, cinco agrupamentos

municipais, por exemplo, a CIRA não tem, não há viabilidade económica e a CIRA dizer nós

vamos com os nossos conselhos daqui da região de Aveiro. Não, a região de Aveiro está

ligada ao grande Porto, está agregada ao douro vinhateiro, está agregada a uma parte da

Beira alta e porque é que são estas divisões? Já agora uma outra questão que a Câmara

Municipal levantava para não tomar a decisão, é que as situações propostas pela ERSE não
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faziam sentido na lógica territorial. Não fazia sentido naquilo que são, que é a tradição da

divisão autárquica. Mas, faz sentido naquilo que é a gestão da rede de distribuição elétrica

dependurada e dependente de uma estrutura de distribuição de média e alta tensão, que

está agrupada em regiões, e é isso que precisa de ser racionalizado e maximizado e é isso

que cria condições para que uma determinada região seja regível em termos da rede de

distribuição de baixa, de baixa tensão.------------------------------------------------------------------------

-------  Colocar  a  questão  mas  isto  não  corresponde,  as  propostas  da  ERSE  não

correspondem a nenhuma divisão administrativa de natureza autárquica. Pois não, é para a

matéria  específica.  Estamos  a  falar  das  redes  de  distribuição  de  energia  que  estão

estabelecidas em décadas e décadas de implantação com uma determinada lógica e é essa

a lógica que me interessa ser aproveitada, maximizada, racionalizada, e rentabilizada para o

benefício do consumidor. -----------------------------------------------------------------------------------------

------ Deveremos, se houver aqui uma proposta e acho que deve ser o município a trazê-la

para nós aderirmos a um destes agrupamentos que a ERSE nos propõe, que as autarquias

devem ir  a  jogo em consórcio,  não  por  capelinhas,  mas em grandes implementos  que

viabilizem este processo. Eu acho que nós devemos votar a favor.” ---------------------------------

------ Jorge Miguel Santos Melo – PS.” --------------------------------------------------------------------

-------  “Antes  de  mais,  gostaria  de  dizer  que,  em  certa  medida,  me  sinto  um  pouco

desconfortável nesta posição, visto que o que acompanhei relativamente a esta, portanto,

isto é a continuidade da assembleia anterior, onde percebi pelo, pela Águeda TV que foi um

ponto bastante controverso e torna-se um pouco difícil  em consciência estar aqui hoje a

votar parte de um ponto que não tive oportunidade de discutir e de acompanhar e penso que

certamente alguns dos colegas deputados que também estão em substituição poderão ter

essa perspetiva ou não, isso vai da consciência de cada um. Daquilo que percebi no Águeda

TV,  ainda que tenha sido muito controverso,  a informação que o Senhor  Presidente de

Câmara  nos  apresentou,  em certa  medida  não  corresponde  àquilo  que  o  Vereador  do

Partido Socialista estava a dizer no decorrer da Assembleia, não foi, não foi gravado, não

percebi ao certo o que é que se passou em termos da reunião de executivo e portanto,

gostaria de solicitar ao Senhor Presidente da Câmara que concedesse a palavra ao Senhor

Vereador Paulo Seara, no sentido que ele esclareça  ipsis verbis aquilo que aconteceu na

reunião de executivo,  para  de certa  forma clarificar  aqui  esta  controvérsia.  Gostaria  de

perceber se o Senhor Presidente da Câmara o vai fazer, caso não faça continuava com a

minha intervenção.” ------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Jorge Henrique Fernandes de Almeida – Presidente da Câmara: -------------------------
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------- “Não vejo qualquer necessidade. Nas reuniões são elaboradas atas que são votadas

no final e, portanto, é isso que nós estamos claramente, já agora um esclarecimento para

que, acho que é importante relativamente a esta matéria e aproveito, há uma regra instituída

nas reuniões de Câmara neste executivo desde o início que nenhuma proposta é alterada

durante  a  reunião.  Isso  é  uma  prática  que  vem  desde  o  princípio,  que  foi  assim

nomeadamente até porque os senhores Vereadores não se mostraram, na primeira vez que

isso podia ter acontecido, disponíveis e portanto, não, neste, neste mandato não há essa

prática. Inclusivamente já aconteceu e aconteceram algumas vezes que retirámos propostas

para que elas sejam corrigidas por alguma correção que possam levar. Não foi o caso desta,

ela foi votada, foi votada apesar dos termos. Terá havido algum tipo de confusão que os

Vereadores  fizeram,  não  ficou  absolutamente  claro  uma  situação  que  agora  aqui  se

percebe. É que a proposta não indica se vamos pela exploração direta, ou se vamos pelo

regime de concessão, não. A proposta é no sentido de trazermos à Assembleia para que se

peçam  elementos,  porque  não  dispomos  da  totalidade  dos  elementos,  e,  portanto,

efetivamente nós não estamos aqui a votar, naturalmente toda a gente percebe, um sim à

exploração direta, ou um não à exploração direta. Não estamos a votar um sim à concessão,

nem um não à concessão. Estamos, isso sim e depois da apresentação que foi feita, a pedir

mais elementos, porque efetivamente não dispomos de todos os elementos que julgamos

necessários para uma concessão de uma rede de baixa tensão e de iluminação pública, que

é propriedade da Câmara. O senhor Eng. Manuel Farias diz que não era propriedade da

Câmara, mas atenção é propriedade da Câmara.” --------------------------------------------------------

------ Jorge Miguel Santos Melo – PS.” --------------------------------------------------------------------

-------  “Continuando  e  assim  torna-se  um  bocadinho  mais  difícil,  porque  fico  menos

esclarecido.  Ainda  assim daquilo  que percebi,  uma das  coisas  que o  Senhor  Vereador

alegava à data, é que ainda não tinham tido acesso e que o Senhor Presidente da Câmara

se tinha comprometido em ceder atempadamente, ou se fosse possível,  se porventura o

documento  estivesse  pronto  o  documento  técnico,  ceder  atempadamente  o  documento

técnico aos senhores Vereadores, foi isso? e que o documento não estaria pronto a tempo,

a tempo e horas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Após consulta da documentação que foi enviada apenas hoje, percebo que, percebo

que o referido documento, o Senhor Presidente da Câmara diz que o documento não estava

pronto. Nas propriedades do documento, aparece criado no dia vinte e um do cinco de dois

mil e dezoito às dez e trinta e oito e tem como data a última modificação no dia dezoito do

nove de dois mil e oito às dezoito e vinte e nove, ou seja, antes da reunião do executivo, e,

portanto, parece-me que algo aqui não bate, não bate certo. O Senhor Presidente alegou e
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ainda agora confirmou, que o documento não estava pronto e percebe-se com clareza que o

referido documento já estava pronto ainda antes da reunião de executivo. Portanto, é sinal

que algo não vai bem aqui na comunicação da Câmara Municipal. ----------------------------------

------  Também  percebi  no  decorrer  da  Assembleia,  em  que  o  Senhor  deputado  Carlos

Almeida  ficou  de  certa  forma indignado  com  o  Senhor  Presidente  da  Câmara,  porque

entregou ao grupo parlamentar dos Juntos também um documento que, alegadamente, teria

sido feito aqui em cima do joelho, não tinha tido hipótese de o comunicar aos restantes

grupos  parlamentares.  Estranho  que  esse  mesmo  documento  também  foi  feito  no  dia

dezoito do nove, criado às dezanove e catorze, concluído às dezanove e trinta e seis. Este

documento é um documento  que foi  elaborado e o  Senhor  Presidente  da Câmara,  por

autoria própria e que cedeu ao grupo parlamentar dos Juntos.  Acontece que na autoria

deste documento,  ele está elaborado por  um funcionário da Câmara Municipal,  também

estranho. Parece-nos que temos aqui os funcionários da Câmara Municipal a trabalhar para

um grupo parlamentar. e portanto, pedia esclarecimentos nesta fase ao Senhor Presidente.”

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

------ “Em primeiro lugar, precisava da ajuda do Senhor Presidente da Assembleia. Portanto,

de acordo com o regimento, o Senhor Vereador quando interpolado por um membro desta

Assembleia  pode  falar,  não  precisa  de  pedir  autorização  ao  presidente  da  Câmara,  e

portanto,  eu  gostaria  só  com  para  complementar,  se  o  Jorge  Melo  entende  que  é

necessário.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Ora bem, está-me a pedir esclarecimentos, certo?” -----------------------------------------------

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

------ “Certo, o que diz o regulamento?” -----------------------------------------------------------------------

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

------ “Nós temos uma lei, o regulamento, a lei setenta e cinco diz que existem três situações

em que o senhor Vereador pode usar da palavra. Ou por autorização do Senhor Presidente

da Câmara, ou a pedido do plenário, ou quando a sua honra é posta em causa, é defendê-

la.  Nesta situação,  a questão de plenário é  o entendimento que deixava a Assembleia,

embora nós já tenhamos discutido a questão do plenário, o que é entendido por plenário no

regimento, no próximo que há dê vir a votação. O plenário parece-me que é coletivo, isto é,

pode alguém do plenário pedir e será votada e se o plenário entender que deve ser ouvido é

ouvido.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Senhor Presidente, então, se assim o entender faço proposta”. -------------------------------
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------ Brito António Rodrigues Salvador – Presidente da Assembleia: ----------------------------

------  “Ok.  Já  agora,  para  esclarecer,  o  deputado  Jorge  Melo  não  pediu.  É  só  para

esclarecer.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Pronto, o objetivo final do colega é ouvir o senhor Vereador, portanto, eu só para o

ajudar e para ele cá não vir outra vez, faço minhas as palavras dele e portanto, formalizo

esse pedido se assim o entender.” ----------------------------------------------------------------------------

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

------ “De ouvir que Vereador? Qual deles?” -----------------------------------------------------------------

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

------ “Paulo Seara.” ------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Muito bem, então perante este pedido o plenário agora vai proceder à votação. Quem

vota contra? Quem se abstém? Muito bem está aprovado. Senhor Vereador por favor.” -------

------- Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara – PS: ---------------------------------------------

-------- “Em reunião de Câmara foi apresentada a proposta que aqui foi lida, que de facto foi

votada por todos os Vereadores por unanimidade, esse é um facto. Segundo facto, o que foi

discutido foi a não existência de dados exatamente conforme está escrito na proposta e que

apenas iriam ser discutido, debatido e analisado a situação, porque havia dúvidas acerca

de, se deveríamos ir para a privatização, se ceder, se ficar com a Câmara Municipal, e o que

ficou proposto pelo Senhor Presidente da Câmara e acordado com os Vereadores, os três

Vereadores,  que só estavam três Vereadores dos Juntos e estavam três Vereadores da

oposição,  foi  que  aqui  seria  analisado  e  discutido  e  que  não  havia  nenhuma votação.

----------------  A  Assembleia  iria  servir  como  uma,  como  o  embrião  para  analisarmos  a

sensibilidade  da  Assembleia,  para  depois  então  o  executivo  apresentar  uma  proposta

definitiva  que  encarasse  a  vontade  de  todas  as  forças  políticas.  Mais,  disse  o  Senhor

Presidente  e  que  nós  concordámos  inteiramente,  que  esta  é  uma  situação  importante

demais, tendo em atenção os valores e a quantidade de anos que vamos estar afetos à

decisão que iremos tomar, e que nesse sentido, deveria ser uma proposta pluripartidária,

que mais importante do que os partidos nesta decisão seria o nosso concelho. A senhora

Vereadora do PSD Dr.ª. Luísa, disse, Senhor Presidente, eu ia-me abster neste ponto, vou-

lhe dar um voto de confiança. O que o Senhor me está a dizer é que a única coisa que se

vai passar na Assembleia é um brainstorming, ao que o Senhor Presidente da Câmara disse

que sim. ------
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------- Estranheza minha quando vi a proposta que veio para a Assembleia que diz análise,

discussão e votação. A análise e discussão é correta, a Assembleia ia ser o embrião da

decisão que o executivo depois iria tomar de forma apartidária, indo ao encontro única e

exclusivamente dos interesses do concelho, que foi a concordância de todos. O que nós

verificamos aqui  é o,  um chorrilho de mal-entendidos que curiosamente são sempre os

outros que têm e nunca o Senhor Presidente da Câmara. O que nós verificamos aqui é que

afinal, no fim da apresentação por o técnico, há uma proposta apresentada pelos Juntos. ----

------- Eu acho que isto foi um truque de baixa política feita em reunião de Câmara Municipal,

que é inadmissível  num regime democrático, e quando se espera a participação ativa e

despartidarizada de todos.  Aquilo  que se fez aqui foi  a partidarização de uma situação,

partindo de um pressuposto que se tornou completamente errado, porque neste momento e

depois do que o senhor Eng. Farias disse, não há nenhuma proposta da Câmara, porque os

Vereadores da oposição entenderam e o que foi votado é que não havia votação, e portanto,

estamos  aqui  numa  não  situação  e  eu,  por  uma  questão  de  princípios  como  é  do

conhecimento de todos, nunca na vida deixei de ter opinião acerca do que quer que fosse.

Nunca votaria algo que viesse a uma Assembleia baseado num “nim”, nem sim nem não, e

portanto, por uma questão de princípio não faria isso aos senhores, não vos deitaria a batata

a escaldar nas vossas mãos. Aquilo que eu queria era ouvir a sensibilidade conforme foi

dito, e depois o executivo discutir qual o caminho e trazer novamente aqui. Foi isso que foi

decidido em reunião de Câmara, para além do que se escreve na ata, está gravado e pode-

se analisar a situação. Não tenho mais nada a dizer, chega, penso que fica claro e objetivo o

que eu disse.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------- “Muito obrigado Senhor Vereador, claríssimo. Mas, compreenderão e eu vou voltar a

ler a parte final da proposta, que penso então que foi esta proposta que foi votada pelo

executivo, o último parágrafo é claro, diz face ao referido com base na alínea D do número

vinte e três e da alínea B do número artigo vinte e cinco do anexo um da lei setenta e cinco

de dois mil e treze, doze de Setembro, propõe-se ao abrigo da alínea CCC do número um

do artigo setenta e três do mesmo diploma submeter o presente assunto à Assembleia

Municipal para deliberação sobre a presente proposta. É isto que estamos aqui a batalhar

desde a sessão passada. Finalmente está esclarecido, parece que vai tudo ao encontro

daquilo que todos nós pensávamos. Obviamente, que entendo eu e já agora peço desculpa,

mas vou dar também o meu parecer. -------------------------------------------------------------------------

------- Entendo eu que a questão de fundo não vai ser aqui discutida, apenas e só entendeu

o executivo que não tinha elementos para deliberar este ponto, ou para tomar posição e
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submeteu à Assembleia para ver se esse entendimento era o mesmo ou não. Penso que é

isso  que  estamos aqui  a  discutir,  pura  e  simplesmente  o  que  estamos a  discutir  mais

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

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

-------  “Depois  de  ouvir  aqui  o  senhor  Vereador,  eu  sou  da  opinião  que  os  senhores

Vereadores nas  assembleias  devem falar  sempre que entenderem oportuno e  portanto,

contarão sempre comigo para dar voz aos cidadãos. Bom, mas vamos ao caso concreto e o

Eng. Manuel Farias não me vai levar a mal, isto a gente às vezes quando usa as palavras,

eu por alguma coisa gosto dos números. Um cinco é um cinco, não é um seis nem é um

quatro. As palavras ás vezes têm essa dificuldade. ------------------------------------------------------

O que está em causa aqui é o seguinte, a Câmara Municipal de Águeda é detentora de uma

rede de baixa tensão. Por essa concessão a EDP recebe anualmente cerca de um milhão e

quatrocentos mil  euros e perdoem-me aqui  o Dr.  Edson se não estou a ser  preciso no

número, mais ou menos, e portanto, o que estará em causa sensivelmente se uma nova

concessão  vier  a  verificar-se  é  de  nós  decidirmos  sobre  os  próximos  vinte  anos  e  se

quisermos sobre uma receita de trinta milhões de euros.  É de facto a maior  decisão,  a

decisão mais complicada que esta Assembleia eleita em outubro de dois mil e dezassete

tem. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- O Eng. na última sessão fez aqui uma explanação que agradou e há uma coisa que é

inequívoca,  de facto nós não temos informação em termos do concelho para podermos

decidir  em consciência,  e  não temos porquê? Porque são  precisos  três  factos  que me

parecem relevantes e acho que aqui estamos todos de acordo. Um, é o investimento líquido,

técnico, se vocês quiserem é o que falta pagar do que já foi investido. Segundo lugar, é a

receita que podemos receber do facto de explorarmos por conta própria a rede e a terceira,

são os custos inerentes a essa exploração, que é para fazermos, digamos como dizem os

economistas, o PNL. Vermos efetivamente entre uma concessão e o valor esperado dela e

uma exploração própria com tudo o que isso acarreta, de qual das duas é mais importante.

Isto para as pessoas lá em casa num português suave perceberem um bocadinho o que é

que estamos a falar. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Portanto, nós estamos claramente a decidir sobre um milhão e quatrocentos mil euros

por ano de receita para cima ou por baixo ou ao lado, é o que vocês quiserem, e para isso é

o que é importante quando nós membros da Assembleia somos chamados a decidir. Ponto

número um em consciência, ponto número dois com informação toda que possamos ter ao

nosso dispor, ponto número três, sempre na consciência que estamos a fazer o melhor para

o nosso povo e efetivamente o Senhor Presidente da Câmara nesse particular tem razão,
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nós  hoje,  em  consciência,  seja  ela  qual  for,  não  podemos  tomar  uma  decisão.  Mas,

permitam-me recuar um pouco que é para nós percebermos porque é que não a temos. -----

------- Nós recebemos vindo do Senhor Presidente da Assembleia, lembro a pretexto que na

última sessão desta Assembleia a pessoa já se baralha, eu referi aqui se fosse Presidente

da Câmara,  promovia uma reunião de lideres para em conjunto,  em conjunto podermos

analisar esta questão. Acho que o Senhor Presidente da Câmara perdeu uma excelente

oportunidade para trabalhar em conjunto com os partidos políticos e todos aqueles que têm

representação nesta Assembleia.  Mas,  o Senhor Presidente da Assembleia num esforço

que eu louvo muitas vezes divergimos, outras vezes convergimos, quero-lhe agradecer o

esforço notável que fez, nós não somos profissionais disto e portanto, daqui o louvo por todo

o esforço que fez. Enviou-nos duas questões que nós PSD achávamos basilares, ou pelo

menos aquilo que ele conseguiu para essas duas questões. -------------------------------------------

------ A primeira a dizer assim, em consciência nós temos que saber qual foi o esforço efetivo

que a Câmara Municipal de Águeda teve de fazer para obter toda a informação que ela diz

que não tem. Este foi o primeiro, e o segundo foi um parecer jurídico e o parecer jurídico

encerrado em quê? A resposta às questões levantadas por exemplo pelo deputado Miguel

Oliveira  e  também  pelo  deputado  Hilário  Santos  quando  dizem  assim,  e  se  nós  não

decidirmos nada o que é que acontece? ---------------------------------------------------------------------

------- Relativamente à primeira, que foi a informação que nós em convicção temos de ter a

certeza  que  o  executivo  camarário  fez  tudo  o  que  estava  ao  seu  alcance  para  obter

informação acerca disso, o Senhor Presidente da Assembleia fez-nos chegar a troca de

comunicação que existiu, e dessa troca de comunicação que nos enviaram, enviaram-nos

cartas anteriores à própria saída da legislação e outras cartas posteriores. A maior parte

delas enviadas neste caso à EDP que é com quem temos uma relação. Mas, é preciso não

esquecermos que esta legislação é emanada, é produzida pelo ministério correspondente e

a secretaria de Estado que lhe advém, e tem aqui uma entidade no meio que é a ERSE que

contribui também para o facto, e sobre estas entidades salvo melhor opinião em contrário,

nós não conseguimos ver uma, estou a falar daquilo que recebemos atenção, estou a falar

daquilo que recebemos, um pedido de informação acerca desta problemática, mormente a

partir do momento em que a ERSE faz sair o tal documento em junho de dois mil e dezoito

que o Eng. Farias falou. Esse documento que regula um pouco do que se vai passar a

seguir, diz que é fundamental para interpretarmos, conclui-se facilmente dele, que aliás foi o

que concluiu o Eng., que não temos informação suficiente. --------------------------------------------

------ Na minha modesta opinião, é aqui que o executivo camarário falha. Estamos a falar de

um milhão quatrocentos mil euros por ano, e estamos a falar de um esforço que tinha que
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ser sentido e efetivo e hoje estávamos muito mais tranquilos, estava eu aqui, estava o meu

pai lá em casa e estavam as vossas famílias em vossas casas, de sentir que tudo, mas

tudo, mas tudo foi feito no sentido de obter toda a documentação necessária. Eu não sei

porque é que não foram enviadas cartas para o ministério, eu não sei porque é que não

foram enviadas cartas para a secretaria de Estado, eu não sei porque é que não foram

enviadas cartas para a ERSE e era esse esforço que eu queria ver,  e vos garanto em

consciência hoje aqui, estaria muito mais descansado. Ao não o termos feito, sinto que a

nossa posição, nossa do executivo, sai prejudicada por via disso. Porque para nós e para as

pessoas  que  lá  estão  em casa assuntos  como a  AdRA e  que  tais  que  continuam por

resolver, já são suficientes para nós não tomarmos o cuidado necessário para que isto não

aconteça.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Por último, quero dizer o seguinte, estas questões que aqui são abordadas também

passam muito por confiança nas pessoas. Admito em tese que o Senhor Presidente, tenha

uma interpretação sobre o que disse e os membros da vereação sem pasta tenham outra, o

que é  facto  em bom abono da verdade se  diga  várias  vezes,  mas várias  vezes  foram

questionados,  foi  questionado Senhor  Presidente  se era para trazer  à Assembleia,  uma

proposta concreta e esta que aqui  vem é uma proposta concreta,  e se porventura esta

Assembleia, a assumir, tem que assumir também as consequências de a tomar, e é isto que

cada um de vocês tem que ter consciência.-----------------------------------------------------------------

------- Eu se fosse Vereador, estava deveras incomodado por confiar no Senhor Presidente

da Câmara uma questão e ver que no fim das contas, bem lá no fim, é utilizada aquela que

é  a  minha  boa  vontade  num  propósito  que  eu  não  conheço.  Este  é  um  facto  que

efetivamente eu não posso deixar de lamentar. Lamentar por todos aqueles que, não sendo

profissionais disto, acabam por em cada momento acreditar nas palavras uns dos outros

para podermos fazer progredir o nosso Concelho, e quando assim não acontece, acreditem,

torna-se tudo muito mais complicado. ------------------------------------------------------------------------

------ O que eu penso que aconteceu foi darmos uma machadada muito grande naquilo que

é uma confiança que tem que existir. Tem que ser o basilar, digamos o limite mínimo daquilo

que é o nosso relacionamento independentemente de credos, de ideologias que possamos

ter.  Tem que haver aqui um limite comum que nos faz lutar  pelas nossas gentes,  e eu

entendo que esse, se calhar não propositadamente reconheço, mas foi quebrado, e espero

muito sinceramente que consigam, de uma forma ou de outra não sei, voltar a tê-lo, porque

neste caso concreto e particular, eu vos digo uma coisa, voltando outra vez ao assunto, eu

não  me  sinto  minimamente  confortável  com aquilo  que  fez  o  meu  executivo,  o  nosso

executivo, no que concerne a este ponto que hoje aqui se traz. Não me sinto confortável por
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toda a informação que me foi chegada, não me sinto confortável pelo que passou na reunião

de Câmara, não me sinto confortável por aquilo que se passou aqui na última Assembleia. --

------- Acerca da proposta dos Juntos eu não vou falar, ela foi retirada e portanto, é uma não

questão. Fica o registo e é uma questão que eu penso que não deveria voltar a acontecer.

Vocês que aqui  estão que,  quando concorreram às eleições,  quiseram trazer uma nova

visão,  segundo  vós  sem  pó,  sem  esta  coisa  pejorativa  dos  partidos,  têm  como

responsabilidade em primeira linha darem também então o exemplo. Se é que o têm para

dar, e esse exemplo também parte disto. Se é para construirmos um futuro juntos, é para

construirmos futuro juntos, e é para discutirmos os assuntos sem medo, sem preocupações

de  outra  natureza  que  não  seja  criar  condições  para  uma  vida  melhor  dos  nossos

concidadãos.  Lamento profundamente que isto,  que esta oportunidade se tenha perdido

sem nós marcarmos volte face na vida política dos aguedenses nos últimos anos.” -------------

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

------ “Muito obrigado Senhor deputado, ainda vamos a tempo de o fazer no futuro. Doutor

Miguel, só um minuto. Tenho que perguntar ao Senhor Presidente, quero dizer, em termos

de registo é o Senhor Presidente primeiro com a palavra. Agora parece-me que pediu para

falar antes do Senhor Presidente. O Senhor Presidente vê alguma objeção nesse sentido?” -

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

------- “Senhor Presidente, eu gostaria de esclarecer aqui uma série de equívocos que tenho

vindo a aperceber-me que estão aqui e queria de uma forma liminar terminar com eles, se

for possível. Há aqui questões de confiança que naturalmente quem confia, confia, quem

desconfia,  desconfia  e  há  pessoas  que  adotam  e  estão  melhor  no  rol,  na  posição

desconfiantes. Não é o meu caso, não é? E essa foi exatamente a razão porque trouxe este

assunto aqui. Não se tratou, não se trata, não se tratará jamais de qualquer lavar de nomes,

bem pelo contrário, até porque isto lembra claramente e efetivamente quando falamos em

pó e coisas bafientas de oposições, é exatamente este tipo de situações que aqui ocorrem,

porque afinal de contas, quando pretendi esclarecer toda a gente, há uma coisa que eu

partilhei  aqui,  é  que ao fim de algum tempo da apresentação do Eng.  Lé,  percebi  que

praticamente ninguém estava com atenção ao que ele estava a apresentar, e naturalmente

que depois, e volto a dizer a forma como a proposta dos Juntos, a forma como eu a tinha,

ela não foi entregue, eu diria que foi um bocado extemporânea a entrada. Era para aparecer

no final se não houvesse aqui a construção de uma, de uma situação de consenso entre

todos, porque esse era o objetivo principal. Mas queria-vos dizer o seguinte e com toda a

tranquilidade para nós não nos confundirmos. -------------------------------------------------------------
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------  Queria  dizer  aqui  que  o  Senhor  Vereador  Paulo  Seara  veio  aqui  dizer  e  contou

efetivamente o que se passou na reunião de Câmara.  A forma como ele interpretou, as

interpretações que fez é que eu não as partilho nem as tolero sequer, por uma razão muito

simples.  Nós  temos  e  trabalhamos  em  todas,  em  todas  as  reuniões  de  executivo,

trabalhamos sob documentos absolutamente escritos, e eles podem-no confirmar e aliás as

conversas que vocês têm tido que vos confirmem por favor, que efetivamente há esta regra

de não mudar.  Nós tivemos uma reunião onde estivemos só os quatro,  porque os três

Vereadores não puderam estar presentes.  Os três Vereadores da oposição faltaram por

motivos naturalmente válidos e as faltas foram-lhes relevadas naturalmente e mesmo essa

reunião  em  que  estávamos  os  quatro  elementos  do  executivo  em  permanência,  uma

proposta que não entendemos, que não tinha uma correção necessária foi retirada, porque é

norma, é regra. Nós tínhamos todos os elementos possíveis para a podermos ter emendado

e alterado na própria reunião e portanto, não o fizemos. ------------------------------------------------

------- Meus amigos, o documento sobre o qual nós trabalhávamos era este. Se houve algum

erro de interpretação relativamente ao que viria, ou ao teor da proposta, a proposta eu aí

naturalmente que não posso assumir essa culpa. A proposta é rigorosamente esta que aqui

está e no sentido de dizermos o seguinte, a pergunta que se impõe até ao dia trinta, ou que

se impunha até ao dia trinta, e volto a dizer que se impunha até ao dia trinta de setembro,

era  tão  simples  como  isto,  vamos  pela  concessão  ou  vamos  pela  exploração  direta?

Entendemos desta análise, porque o município de Águeda, enquanto dono da rede gostaria

de ter oportunidade de poder avaliar estas situações, e volto-vos a lembrar uma situação

que nós temos e mais nenhum município, sobretudo esta comunidade intermunicipal tem.

Nós temos uma cooperativa elétrica que efetivamente precisa de ser, pelo menos de ter

uma oportunidade, ou pelo menos de podermos avaliar. ------------------------------------------------

------- Aquilo que o Senhor deputado Manuel Farias vem dizer é que, sem apelo nem agravo,

a cooperativa, portanto, a Casa do Povo de Valongo do Vouga está fora deste negócio. Não,

desculpe, o Senhor deu aqui claras indicações de que vamos pela concessão e a concessão

a  nível  nacional  e  tendo  em atenção  todas  aquelas  equiparações  e  equações  de  peri

equação que existem e que estão propostas e que são justas. Portanto, vamos por aí e meu

amigo, porque assim é que está correto e se calhar está, não sei. -----------------------------------

------- Agora reparem numa coisa. Eu trouxe aqui uma informação exaustiva e queria-vos

tranquilizar relativamente a uma matéria. Vocês, se estiverem atentos e com certeza estão,

vão perceber que esta é uma das pouquíssimas Câmaras no país que está a discutir esta

matéria. Eu tenho aqui convocatórias e editais de Assembleias Municipais de Câmaras aqui

à volta e nenhuma vai tratar deste assunto, nenhuma. Dia trinta vai passar e eles nem tocam
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no assunto, nenhuma, e reparem numa coisa, provavelmente nenhuma Câmara está a tratar

com  a  profundidade  que  nós  estamos  a  tratar  este  assunto.  Eu  quis  meramente  e

simplesmente  partilhar  este  assunto  convosco,  porque  efetivamente,  eu  assumo

completamente e politicamente assumo da parte da responsabilidade do executivo que não

temos condições nem informação para poder decidir, nem fazer uma proposta à Assembleia

Municipal num sentido ou noutro. ------------------------------------------------------------------------------

------ Ao todo temos um conjunto de elementos que foram aqui exaustivamente explicados.

Falta-nos um conjunto de elementos para podermos decidir, não os temos, e reparem numa

coisa, eu gostaria efetivamente de vos tranquilizar, e agora não vão dizer que eu não vos

mandei, porque efetivamente consegui que chegasse às dezassete e quarenta e quatro uma

informação da ERSE, e pedi ao Senhor deputado Manuel Farias para estar atento, porque

vai aqui contradizer uma série de coisas que o senhor disse, que é a ERSE a falar.-------------

------- Diz o seguinte: “Recebemos as vossas questões sobre o processo de concurso para

as concessões de baixa tensão, as quais não deixaremos de responder cabalmente, logo

que possível. Até lá, face a um pedido de urgência, queira por favor considerar a informação

que se pode concluir da lei número trinta e um de dois mil e dezassete em relação à tomada

de decisão pelos municípios, entidades intermunicipais, que essa decisão deve ser tomada

na posse de informação adequada de modo a que seja suficientemente ponderada. Em

concreto, a resolução do Conselho de ministros do número cinco de dois mil e dezoito de

onze de Janeiro, prevê que os municípios devem ter acesso aos estudos da ERSE com a

proposta de delimitação territorial e cujos aspetos e parâmetros que importa fixar no caderno

de encargos, o qual se encontra neste momento ainda em consulta pública e ainda às peças

procedimentais  tipo  a  aprovar  pelo  governo  previamente  (e  o  sublinhado  é  deles),

previamente (e o sublinhado é deles, está aqui) subentende-se à sua tomada de decisão.

Assim, não dispondo os municípios em tempo desta informação e sem prejuízo da eventual

clarificação  que  o  governo  entende  oportuno  promover,  será  inevitável,  atendendo  aos

factos conhecidos até ao presente, que a decisão municipal não observe o prazo previsto do

número cinco da referida resolução de trinta de Setembro de dois mil e dezoito. Com os

melhores cumprimentos, Conselho de administração da ERSE” que vou pedir para copiarem

e entregar a cada um de vocês, porque eu trouxe isto, porque efetivamente recebi este mail

às dezassete e quarenta e quatro, eu volto a dizer.--------------------------------------------------------

-------  Queria-vos  agora  pôr  a  par  de  mais  démarches  que  fiz,  entretanto  e  mais

concretamente  no  dia  de  ontem.  Uma das  entidades  que  naturalmente,  fiz  questão de

contactar, foi a Associação Nacional de Municípios. Contactei o Soalheiro, o secretário geral

da  associação,  e  coloquei-o  ao  corrente  para  saber  aquilo,  e  ele  disse-me que  tem o
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compromisso,  tem  o  compromisso  do  Secretário  de  Estado,  o  Jorge  Seguro,  que

efetivamente este prazo será empurrado para trinta e um de março, foi ele que (estou a

partilhar porque pedi-lhe autorização para partilhar publicamente as informações que ele me

deu por telefone), portanto, trinta e um de março. O que é certo é que ainda ninguém alterou

esta data trinta de setembro. Mas, o que é certo é que há este compromisso e, penso que

aqui  o  teor  da  resposta  que  nós  temos  hoje  aqui  da  ERSE,  vai  no  sentido  de  que

naturalmente isto será clarificado e portanto, por aí tudo muito bem. Disse-me mais disse-

me,  “obrigada  até  por  teres  lembrado  este  assunto,  porque  nós  vamos  ter  reunião  do

conselho executivo hoje,  que ocorreu hoje  e eu vou,  já  tomei aqui  uma nota para este

assunto ser abordado.” --------------------------------------------------------------------------------------------

-------  Curiosamente  no  mesmo dia,  falei  com  o  Dr.  Almeida  Henriques  de  Viseu,  que

também sabe que esta conversa está aqui a ser naturalmente plasmada, e disse “eu lá em

Viseu, nem vou fazer nada, não vou dizer nada por enquanto, porque efetivamente isto tem,

e olha amanhã, eu faço parte do Conselho Executivo da Associação de Municípios e vou

puxar o assunto”, e eu disse, “olha tem piada porque o Rui Soalheiro também me disse e

agradeceu muito a lembrança”. Portanto, esta questão nós estamos aqui todos chocados

com  esta,  querer  lavar  de  mãos  por  parte  do  município,  quero-vos  dizer  que  estejam

tranquilos, porque não se pretendeu rigorosamente nada com isso. Pedi, isso sim, e tendo

ainda para cúmulo, uma preocupação maior, que não vejo minimamente clausulada em todo

o processo, e é a questão da Casa do Povo, que eu acho que por a questão e por o valor

social desta concessão que nós temos com a Casa do Povo, deve ser pelo menos atendida,

deve ser percebida e deve ser contemplada ou não, veremos a seguir. Mas, pelo menos não

pode passar pura e simplesmente no silêncio de toda a informação que nos é canalizada e

que  volto  a  dizer  e  foi  aqui  dito  pelo  Eng.  Flávio  Lé,  é  exclusivamente  fonte  da  EDP

distribuição, e portanto, esta questão da casa do povo, que eu acho que nos deve ser cara a

todos, leva-nos a que eu tenha vindo aqui pedir, encaminhar para aqui por uma resolução

de  que  a  Assembleia  Municipal  acompanha  o  executivo  neste  pedido  de  elementos  e

sobretudo clarificação deste processo. Foi absolutamente clara a minha intenção, a intenção

volto  a  reitera-la,  é  um  assunto  efetivamente  muito  oneroso,  com  um  peso  financeiro

bastante significativo para a Câmara Municipal e por vinte anos, e eu entendo que devemos

todos neste início, e provavelmente todos procurarmos uma decisão, uma decisão correta e

que  tenha  em  atenção  os  diversos  aspetos,  nomeadamente  esta  espeficidade  que  o

município de Águeda tem e que só ele tem no âmbito desta região, que é esta questão de

termos uma cooperativa, mais propriamente a Casa do Povo de Valongo do Vouga como

concessionária da rede de baixa tensão e de iluminação pública. Foi este o meu objetivo.
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Naturalmente  que  entenderam isto  completamente  ao contrário  e  não sei  se  por  culpa

nossa, por a qual me penitencio, se por culpa de algum entendimento ou alguma propensão

maior, o que é certo é que chegámos aqui e estamos aqui há largas horas nesta batalha. ----

-------  Meus  amigos,  a  proposta  do  executivo  subscrita  por  mim  que  foi  aprovada  por

unanimidade  em  executivo,  que  está  presente  para  votação  naturalmente  que  quando

entenderem oportuno, votem-na se fazem favor. Se por ventura, aqui quiserem melhorar

aquela proposta, porque é certo e mantenho essa evidência e essa certeza de que não

temos condições, porque não temos informações para termos uma decisão, sobretudo para

responder às perguntas que nos fazem e que é suposto esta Assembleia responder. Se

quiserem melhorá-la e fazer aqui uma proposta de consenso ficaria muito contente. -----------

-------  Meus amigos,  não tenho muito mais para vos dizer relativamente a esta matéria,

porque efetivamente é este o cerne da questão, não há outro e não vale a pena estarmos

aqui a ir buscar outras questões, porque efetivamente não há outro.” -------------------------------

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

------  “Vou  só  alertar  o  seguinte,  temos  duas,  duas  técnicas  que  vêm  fazer  uma

apresentação que se prevê também longa, que vêm de Lisboa, já cá estiveram na sexta-

feira passada, por isso, há já mais quatro inscrições, eu penso que a seguir a isto vamos

tentar concluir, depois ouvimos estas quatro pessoas para passarmos então à votação que o

ponto indica.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------- “Permita-me aqui, eu gostei muito da sua intervenção, mas é bom precisar isso, é bom

precisarmos aquilo que falamos e este pedido de esclarecimento foi feito ontem, verdade ou

não? Pergunte o Senhor Presidente da Assembleia quando é que eu lhe pedi precisamente

o parecer jurídico? Senhor Presidente, se faz favor.” -----------------------------------------------------

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

------ “Foi ontem.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Ontem quando? De manhã.” -----------------------------------------------------------------------------

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

------ “De manhã, sim. Foi logo de manhã.” ------------------------------------------------------------------

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

------- “Deixe-me responder e deixar claro do que é que se passa. Mais, hoje ao início da

tarde voltei  a  falar  nele  disse  assim,  mande-me o  pedido,  mas veja  se  já  tem alguma

informação. Só lhe quero dizer o seguinte não me mandou o pedido e também quis trazer
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este pedido para aqui. Eu só lhe quero dizer que registei mais um facto como estes. É só

isso.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------- “Carlos Almeida, eu, como lhe disse, vi o seu e-mail com esse pedido eram três da

tarde, ou quatro. Remeti para o Senhor Presidente e para o gabinete, passaram cinco horas,

por isso. Mas, mas não lhe ocultei, não lhe ocultei que tinha, que tinha solicitado um parecer

à ERSE, certo? Não lhe ocultei isso. Exatamente, muito obrigado.” ----------------------------------

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

------ “Senhor Presidente, caros colegas, naturalmente que uma boa parte e no concelho de

Águeda uma boa parte de rede municipal, não é? Há concelhos em que é exatamente o

inverso. Mais uma vez este processo que seguirá na lógica de distribuição de baixa tensão

que decorre das estruturas de alimentação a partir da gestão regional que é feita e portanto,

eu continuo a insistir que o concelho de Águeda, como unidade circunscrita para gerir este

processo, dificilmente, obviamente que tudo isto passa por, por balanços económicos, pelo

rigor dos números mas, os dados que neste momento, os dados macro que temos indicam e

os estudos da ERSE que foram sustentados, foram bem suportados, deixam claro que numa

exploração  inferior  a  seiscentos  mil  quinhentos,  não  é  sustentável.  Obviamente  que as

pequenas bolsas e muito próximo de nós, não é só a Casa do Povo de Valongo do Vouga,

a  cooperativa  Loureiro  está  numa situação  idêntica,  tem a  sua sustentabilidade  própria

assegurada pelos recursos que eles próprios instalaram e que são sua propriedade e que

estão estabilizados há décadas. Este será um processo de concurso e não é líquido mesmo

que os agrupamentos regionais de dezenas de municípios vão a concurso e em muitos

casos a EDP ganhará esses concursos, no fundo até acredito que no panorama para os

próximos vinte anos nem se alterará muita coisa, porque o concurso será aberto. Não será

um concurso, não será uma atribuição por convite feita aos agrupamentos dos municípios.

--------  A  CIRA tem estado  a  debater  e  tem  estado  a  analisar  este  processo  e  outros

concelhos aqui à volta também têm estado a fazer. A tendência geral é esta, de facto vamos

esperar  por mais fundamentos,  por  mais  dados,  vamos esperar  por,  até que o governo

pormenorize  um  pouco  mais  as  condições  em  que  o  caderno  de  encargos  para  este

concurso será, será fundamental, será, será definitivamente o instrumento final, que sem ele

não  é  possível  tomar  uma  decisão.”

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

------ Jorge Miguel Santos Melo – PS.” ---------------------------------------------------------------------

------ “Falava há pouco acerca da cooperativa de Valongo do Vouga. Portanto, nós temos e

pedimos  portanto,  à  ERSE  dados  que  não  nos  foram  facultados  relativos  à  rede  de
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distribuição.  Queria  tentar  perceber,  é  esses  mesmos,  ou  seja,  pedimos  à  ERSE  e

simultaneamente  pedimos  à  EDP  e  nem  um  nem  outro  nos  facultou  esses  dados.  À

cooperativa de Valongo, foram solicitados esses dados? -----------------------------------------------

------  Obtivemos  uma  resposta  relativamente  à  análise  que  foi  feita  da  cooperativa  de

Valongo, qual é que é a posição do executivo? É para a concessão? Ou será para que seja

a Câmara a explorar? Também tentar perceber com que, relativamente à rede que temos

concessionada à EDP,  se  para  o município  é mais  oneroso ter  a  rede neste momento

concessionada à Casa do Povo de Valongo do Vouga,  ou  será mais  vantajoso para  o

município em termos de concessão concessionar à EDP? ---------------------------------------------

-------  Relativamente àquilo  que falei  inicialmente,  queria tentar  perceber  o que é que o

Senhor Presidente tem a dizer aos documentos que lhe falei, às datas e às horas, se tinha

conhecimento dos mesmos, ou se porventura aqui na Câmara Municipal algo não vai bem e

não deram essa comunicação?” --------------------------------------------------------------------------------

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

------- “A minha intervenção vai no sentido de tentar integrar um pouco das informações que

aqui foram deixadas e tentar esclarecer alguns pontos e depois procurar fazer uma síntese

que eu espero que não seja demorada e seja objetiva e útil. -------------------------------------------

------ Em primeiro lugar, é importante esclarecer que ficámos, nós no CDS, agradados pela

apresentação que aqui foi feita pelo Senhor Eng. Lé, que eu aproveito para saudar e dizer

que há mais temas complexos que beneficiariam muito com este género de apresentações,

vamos ter daqui a pouco outra, mas que naturalmente isto obriga-nos a dispor de tempo que

depois de consumido não sobra para outros debates, e portanto, arriscamo-nos a voltar a

passar pelo mesmo com a próxima apresentação, naturalmente se ela for interessante vai

suscitar questões que devem ser esclarecidas no decurso da apresentação, sob pena das

pessoas pura e simplesmente se desinteressarem a partir do momento em que deixarem de

compreender  aquilo  que  está  a  ser  debatido,  e  portanto,  seria  talvez  mais  útil  Senhor

Presidente, é uma sugestão que eu deixo. Quando houver apresentações relacionadas com

assuntos deste nível de interesse, escolher ao fim-de-semana um dia à tarde, ou porventura

à noite,  de forma a que até essas apresentações possam ser mais acompanhadas pelo

público, isto é uma sugestão. ------------------------------------------------------------------------------------

------- Foi aqui dito, foram aqui trazidas uma série de informações muito úteis e algumas

preocupantes. Uma das informações preocupantes é e não foi desmentida, é que a moção

dos  Juntos  terá  sido  retirada,  terá  sido  elaborada,  ou  terá  tido  a  colaboração  de  um

funcionário da autarquia. É-me irrelevante saber quem é o funcionário da autarquia. Mas,

isto  causa uma dúvida  que vem também com uma perplexidade,  porque,  por  um lado,
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ficamos na dúvida se  é  o funcionário que está  a  trabalhar  para  o grupo municipal  dos

Juntos, ou se é os Juntos que está a trabalhar para o funcionário, ou para o seu superior

hierárquico,  nomeadamente político? Uma das  coisas  acontece e  nenhuma delas  devia

acontecer,  e  esta  é  a  primeira  perplexidade,  porque efetivamente  temos ouvido  muitas

vezes um discurso de certa forma moralista, contra a prática reiterada de quem exerce o

poder,  e  quem tem exercido  o  poder  em Águeda  têm  sido  os  partidos  políticos,  mas,

também os protagonistas que neste momento têm a maioria da Câmara Municipal. É bom

não esquecer, não esquecer e é bom não esquecer que muitas vezes, isto é das coisas, é

da  vida,  a  prática  do  poder  causa  hábitos,  causa  algum,  a  determinada  altura  algum

relaxamento nas regras que depois se refletem na forma menos boa, pelo menos naquilo

que respeita à democracia e à forma de vivermos a democracia. -------------------------------------

------- Sobre a matéria em apreço, também nos foi dito que há uma série (e relembrado), que

há uma série de concessões que terminam entre dois mil e vinte e dois mil e vinte e seis, e

relembrando aqui um camarada do senhor Eng. Manuel Farias, eu pergunto então qual é a

pressa? Se as concessões não terminam todas no mesmo prazo, em dois mil e vinte, então

procure-se uma boa razão para a pressa do governo em não deixar esta discussão para

dois mil e vinte e seis? Porque as concessões poderiam simplesmente ser prorrogadas até

dois mil e vinte e seis. Mas pronto, isto é uma perplexidade que fica à vossa consideração. --

------- Senhor Presidente, independentemente daquilo  que esteja a ser feito pelos outros

municípios, eu sempre entendi que nós em Águeda, temos obrigação de agarrar o nosso

futuro e portanto, não deixar a outros aquilo que nos cabe a nós decidir. A informação que

nos trouxe da ERSE chega em boa altura mas, questiono-me quando terá sido pedida? e se

não podia ter sido pedida, ou não deveria ter sido pedida há mais tempo? No entanto, nós

entendemos que é sempre útil cumprirmos os prazos que são considerados pela lei, e antes

de se estabelecer a confusão que se estabeleceu na última assembleia em relação àquilo

que teria sido convencionado entre os senhores Vereadores, que eu não acho que seja uma

questão irrelevante note-se, eu não acho que seja irrelevante, eu acho que é importante. Eu

já fui Vereador e não estou habituado a ver os compromissos a não serem devidamente

respeitados. Mas, independentemente disso, o município tem a obrigação de procurar, fazer

alguma espécie de pronúncia. Ou se pronuncia, ou então pede a prorrogação do prazo para

essa pronúncia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Foi aqui dito que muito dificilmente será possível que o município consiga administrar

com  rendimento  a  distribuição  de  eletricidade  em  baixa  tensão.  Isso  é  praticamente

reconhecido por todos, e foi aqui dito pelo senhor Eng. Manuel Farias e eu tenho como boa

essa  informação,  naturalmente  terá  havido  uma  pressão  dos  partidos  de  esquerda,
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naturalmente para agradar aos seus eleitorados, no sentido de abrir essa possibilidade, uma

vez que, também como ouvimos aqui dizer, a privatização é sempre má. Neste momento, a

EDP é privada. Nós temos concessões com a EDP e portanto, o património é público e o

que é do município. Mas a exploração e a administração está a ser feita por uma empresa

privada, que por isso, paga uma renda que no caso da autarquia de Águeda vale um vírgula

quatro milhões de euros por ano, à volta disso, o que é uma renda significativa. Se pode

melhorar, ou se pode piorar, bom isso é uma questão relevante para o município, porque faz

parte da sustentabilidade económica da Câmara Municipal. -------------------------------------------

------ Senhor Presidente, aquilo que nós ficámos de fazer quando foi pedida, a interrupção

da Assembleia,  foi  de procurar  encontrar  uma posição de consenso e uma vez que os

Juntos retirou a proposta que tinha, eu tenho uma proposta de conciliação que gostaria de

pôr à vossa consideração para eventualmente ser subscrita por todos os grupos municipais

e naturalmente estando aberto a receber as propostas de todos os grupos municipais, e esta

proposta  que  eu  vou  ler  a  seguir,  tem  duas  premissas  simples.  A  primeira,  é  que  a

assembleia  vai  decidir  aqui  no  sentido  da  resolução  que  veio  da  Câmara  Municipal  e

portanto,  que  se  vote  a  favor  da  proposta  da  Câmara  Municipal.  A  segunda,  é  que  a

Assembleia, procede à adenda dessa proposta colocando algumas orientações e esperando

que a Câmara se obrigue a cumpri-las, e naturalmente, não vale a pena estarmos a fazer

grandes esforços, se não tivermos esta abertura por parte da Câmara Municipal e de todos

os Vereadores que é a de respeitar este órgão municipal e dar-lhe seguimento àquilo que

aqui é decidido. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Senhor Presidente, posso proceder à leitura da proposta em termos concretos? Reza

assim: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- “A rede de distribuição de energia elétrica em baixa tensão do concelho de Águeda,

encontra-se atualmente concessionada a dois operadores, à EDP distribuição,SA e à Casa

do Povo de Valongo do Vouga, na área territorial correspondente à freguesia de Valongo do

Vouga (não se espantem se lerem literalmente aquilo que está plasmado na proposta da

Câmara Municipal). Número dois, decreto-lei número cento e setenta e dois de dois mil e

seis  de  vinte  e  três  de  agosto,  define  que  as  concessões  de  distribuição  em  BT  são

atribuídas  pelos  órgãos  correspondentes  de  cada  município,  ou  de  associações  de

municípios na sequência de realização de concurso público. Número três, a lei número trinta

e um de dois mil e dezassete, trinta e um de maio, aprovou os princípios em regra gerais

relativos  à  organização  dos  procedimentos  de  concurso  público  para  a  atribuição  de

concessões  de  exploração,  em  exclusivo  das  redes  municipais  de  distribuição  de

eletricidade de BT. (Faço aqui este  parênteses e sublinho “em exclusivo”, é textualmente o
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que está dito e portanto, é importante esclarecer se este “em exclusivo” significa pura e

simplesmente  extinção  da  concessão  à  Casa  do  Povo  de  Valongo  do  Vouga,

independentemente  do  regresso  da  infraestrutura  à  gestão  de  município  ou  da  sua

concessão, como iremos ver adiante).-------------------------------------------------------------------------

------- Quarto, a lei determina que os concursos de atribuição das concessões devem ser

lançados em dois mil e dezanove de forma sincronizada. Quinto, a lei aponta como base

preferencial  delimitação  territorial  as  comunidades  intermunicipais.  Mas,  os  municípios

podem optar  por  uma área territorial  diferente  da proposta  da entidade reguladora  dos

serviços  energéticos,  se  demonstrarem  a  existência  de  vantagens  relevantes  para  o

interesse público e naturalmente (faço aqui outro parênteses, uma das vantagens inerentes

é naturalmente a sustentabilidade do próprio sistema e que nós não conseguimos avaliar

neste momento). Número seis, a resolução do Conselho de ministros número cinco de dois

mil e dezoito de onze de janeiro, foi publicada em onze de janeiro de dois mil e dezoito

naturalmente,  aprovou o programa das  ações e dos estudos a desenvolver  pela  ERSE

referentes às agregações territoriais das novas concessões, cujo prazo de consulta pública

terminou em dezassete de setembro. Número sete, a resolução de Conselho de ministros

número cinco de dois mil e dezoito, estabelece que até trinta de setembro de dois mil e

dezoito,  os  órgãos  dos  municípios  tomam  uma  decisão  relativamente  à  definição  da

respetiva  área territorial  por  efeitos de procedimento  concursal,  ou  sobre a intenção de

proceder à exploração direta de BT. Número oito, em proposta apresentada em quatro de

setembro de dois mil e dezoito, a Câmara Municipal de Águeda argumenta que a informação

na qual a ERSE se baseou para a elaboração das agregações das áreas territoriais, não

apresenta  grau  de  pormenor  que  permita  uma  real  avaliação  do  funcionamento  da

concessão dos municípios a nível individual e como tal de Águeda em particular. Número

nove, a mesma proposta menciona a informação que considera necessária e essencial para

uma  tomada  de  decisão  pelos  órgãos  municipais.  Número  dez,  a  informação  escrita

solicitada pela Assembleia Municipal e enviada pela Câmara sobre as diligências realizadas

para se obter a informação em falta, depreende-se que não foi solicitada a intervenção do

governo. Tudo considerado, propõe-se: ----------------------------------------------------------------------

------ Um, que, com base nos argumentos apresentados na proposta da Câmara Municipal

de quatro de setembro de dois  mil  e dezoito,  seja comunicada à ERSE e às entidades

competentes em matéria de razão, nomeadamente ao excelentíssimo Ministro da Economia

e respetiva secretaria de estado com tutela nesta matéria, que neste momento, não existem

condições de parte do município de Águeda para tomar uma decisão acertada e ponderada

sobre qual a melhor opção para o território de Águeda relativamente à gestão da rede BT,
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se  de  concessão,  se  de  exploração  direta.  Dois,  que  seja  solicitada  ao  governo  a

prorrogação do prazo para uma tomada de decisão pelo município, bem como o seu apoio

para  a  obtenção  da  informação  em  falta  em  tempo  útil.  Número  três,  que  o  governo

esclareça se a concessão da Casa do Povo de Valongo do Vouga terá de ser  extinta,

independentemente da opção que venha a ser tomada pelo município. Número quatro, que

a  Câmara  Municipal  de  Águeda  envie  de  todos  os  esforços  para  diligenciar  junto  das

entidades competentes,  a obtenção da informação em falta  como é seu dever.  Número

cinco, que a Câmara Municipal, nos termos das suas atribuições e competências proponha

à Assembleia Municipal uma deliberação clara e fundamentada, quanto à escolha entre a

administração direta ou a concessão e neste último caso,  qual a delimitação territorial  a

aprovar? Número seis, que as determinações supramencionadas, sejam incorporadas na

proposta da Câmara Municipal a apreciar pela Assembleia.” -------------------------------------------

-------  Excelentíssimos  membros  da  Assembleia  Municipal,  creio  que  esta  proposta  em

grande medida vai ao encontro dos anseios de todos. Pode ser melhorada, está à vossa

disposição para melhorias.” -------------------------------------------------------------------------------------

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

------- “O Senhor deputado podia-nos fazer chegar a proposta. Ia pedir à Daniela pelo menos

para tentar, dada a sua extensão, tentar tirar cópias para que todos nós tenhamos acesso

ao conteúdo. Eu iria sugerir, uma vez que só tenho mais uma inscrição conforme tinha dito,

ia  sugerir  só  à  pessoa  que  solicitou  a  palavra  e  de  imediato  depois  passaríamos,

passaríamos penso que não será para apresentar nenhuma proposta, passaríamos então à

discussão de proposta, enquanto se prepara as cópias.” ------------------------------------------------

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

------ “Relativamente a uma das questões do Eng. Farias, quero dizer o seguinte, o estudo

apresentado pela ERSE em junho é provisório, não é conclusivo. Esse estudo esteve em

discussão até ao passado dia vinte e sete. Sindicatos, cooperativas, pessoas singulares,

executivos apresentaram questões,  inclusive o nosso.  Todos os dados serão analisados

pela  ERSE,  sem  ainda  um  estudo  definitivo  útil  para  avaliação  de  uma  questão  tão

importante como esta. Obrigado.” ------------------------------------------------------------------------------

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

------- “Muito obrigado, Senhor deputado. Pronto, abro aqui um período para discussão da

proposta apresentada pelo CDS.” ------------------------------------------------------------------------------

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

------- “Senhor Presidente, porque acabámos também de conversar, eu e o Miguel, sobre

este assunto e ele sabe daquilo que é a posição do PSD sobre esta matéria, aliás também
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vem no decurso dos e-mails que apresentámos, nós estaremos disponíveis para viabilizar a

proposta penso eu conjunta que o CDS apresentou.” ----------------------------------------------------

------ Humberto José Tavares Moreira – Juntos: --------------------------------------------------------

-------  “Apenas me cumpre informar  que da parte  dos  Juntos,  há  total  disponibilidade  e

abertura para podermos encontrar um consenso e apresentar uma proposta que harmonize

as diversas partes.” ------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------- “Nada obsta, no grupo do PS, votar a favor a esta proposta, sabendo que o processo

continuará. Aquilo que era pedido neste momento, aquilo que é pedido aos municípios é que

exerçam a sua preferência e se manifestem pelo processo de terem uma exploração de,

dentro  da  área  do  seu  município,  não  o  fazendo,  aceitam  tacitamente  o  processo  de

concurso supraconcelhio que vai acontecer algures no ano dois mil e dezanove. Contudo,

penso que será dada nova oportunidade a que os órgãos municipais se voltem a pronunciar

sobre este processo depois de clarificadas um conjunto de questões que ainda permanecem

por esclarecer.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------  “Muito  bem,  então  vamos  suspender  cinco  minutos,  para  podermos  chegar  ao

entendimento final”. ------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Após a suspensão são retomados os trabalhos. ----------------------------------------------------

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

------ “Muito bem, vamos então reiniciar a sessão. Ia pedir então ao Senhor deputado Miguel

Oliveira para ler a proposta final que será, penso eu que foi, subscrita por todos os grupos

municipais.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------  “Senhor  Presidente,  da  conversa  tida  entre  os  líderes  dos  grupos  municipais

entendeu-se proceder a acertos pontuais na redação que são os seguintes: ----------------------

------- No que respeita à proposta em concreto, lê-se a determinada altura, tudo considerado

propõe-se que o número três, onde se dizia que o governo esclareça se a concessão da

Casa do Povo de Valongo do Vouga terá de ser extinta independentemente da opção que

venha a ser  tomada pelo município,  terá de ser extinta e é substituída por,  poderá ser

renovada, e fica portanto, que o governo esclareça se a Casa do Povo de Valongo do Vouga

poderá ser renovada independentemente da opção que venha a ser tomada pelo município.

Foi uma alteração proposta pelo Partido Socialista. ------------------------------------------------------

------- No ponto cinco, onde se lia que a Câmara Municipal nos termos das suas atribuições

e competências, proponha à Assembleia Municipal uma deliberação clara e fundamentada
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quanto à escolha entre a administração direta e a concessão, e nesse último caso, qual a

delimitação  territorial  a  aprovar,   foi  retirada do  período  final  a  frase  e  fica  a  seguinte

redação:  Que  a  Câmara  Municipal,  nos  termos  das  suas  atribuições  e  competências

proponha tempestivamente à Assembleia Municipal uma deliberação clara e fundamentada

quanto à escolha a realizar.  Estas propostas foram feitas pelo grupo dos Juntos e pelo

partido Socialista. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------  Senhor  Presidente,  este  é  o  conjunto  de alterações  ao  documento  que agora  lhe

entrego devidamente assinado pelos líderes dos grupos municipais.” -------------------------------

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

-------  “Muito  bem,  muito  obrigado.  Pelo  que  percebi  da  sua  apresentação,  será  em

aditamento à proposta do executivo, certo doutor Miguel? Exatamente. ----------------------------

------- Muito bem, penso que não havendo mais inscrições, estamos em condições de passar

à votação. Antes de passar à votação pergunto se existe alguma dúvida relativamente a

esta proposta? Não existindo vamos à votação.” ----------------------------------------------------------

------ Não havendo mais intervenções acerca deste ponto, foi  colocado à votação sendo

aprovado  por  unanimidade  a  proposta  da  Câmara  Municipal  para  Concessões  de

Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão (BT); --------------------------------------------

------ 3.3.5 Análise, apreciação e votação da proposta sobre o plano de adaptação às

alterações climatéricas do município de Águeda. -----------------------------------------------------

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

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

------ “Senhor Presidente, naturalmente gostaria que primeiro, que passasse à apresentação,

naturalmente que é o culminar de todo o processo e esta proposta queríamos aqui bem

explicada para naturalmente depois a Assembleia Municipal apreciar e aprovar.” --------------- 

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

------ “Muito bem, muito obrigado. Só para fazer uma referência, na apresentação anterior do

ponto 3.3, houve diversas pessoas que interpelaram no decurso da apresentação para tirar

dúvidas. Não ficou registado, parece que não fica nada audível, a ideia seria, apesar do Dr.

Miguel ter razão quando diz que sob pena ficamos com dúvidas e não percebemos mais da,

do que vem a seguir. O que eu entendo e ia pedir a todos é que se acharem mesmo que a

dúvida é imprescindível, colocá-la mas, paramos e a pessoa vem expor a dúvida para ser

ouvida, para ficar registado. Se puder aguentar com a dúvida até final, seria ideal, então

depois esclareceríamos todos as questões que devíamos esclarecer.” -----------------------------
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------ De seguida foi feita uma apresentação sobre o tema pela Dr.ª  Elsa Nunes da empresa

Irradiare: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Boa noite, vou tentar fazer uma apresentação breve, tendo em atenção sobretudo que

fui  informada  que  teria  sido  previamente  distribuído  o  documento  e  assim  também

disponibilizando-me naturalmente para qualquer dúvida sobre a metodologia que acabou por

ser sugerida pelo Sr. Presidente, estamos portanto a fazer a apresentação de um plano às

adaptações climáticas do município de Águeda, sendo que os seus objetivos principais se

prendem com fornecer e caraterizar os  fenómenos que estão associados, ou que mais

comummente  são  associados  às  alterações  climáticas,  portanto, naturalmente  com  o

objetivo de reduzir vulnerabilidades e aumentar a capacidade de resposta e de resiliência,

do município. Aqui desde já é preciso estarmos atentos à questão fundamental que é o facto

de as alterações climáticas trazerem ameaças, mas também trazerem oportunidades. --------

------  Naturalmente,  também enquanto  objetivo principal,  informar,  dissipar,  sensibilizar  e

divulgar, com o objetivo de trazer para este debate, para esta questão todos aqueles que,

enfim, que vivem ou que trabalham neste, neste município e desenvolver mecanismos de

cooperação  a  nível  nacional  e  internacional.  Cada  vez  mais  o  estado  das  alterações

climáticas é visto numa ótica global e cada vez mais também se tem a noção de que a

atuação deve ser local. -------------------------------------------------------------------------------------------

------  Os principais  desafios  elencados são de  facto  integrar  a  adaptação às  alterações

climáticas nos processos de planeamento, aqui estamos a falar obviamente dos processos

de  planeamento  ao  nível  local.  Mas,  também  na  participação,  nos  debates  regionais,

nacionais e internacionais. Sensibilizar todos os agentes locais, disponibilizando ferramentas

de apoio que lhes permitam melhor entender o fenómeno para melhor poder agir. Aumentar

a capacidade e a coordenação das medidas de adaptação e de mitigação nos instrumentos

de planeamento local  e aqui  esta questão da adaptação e da mitigação é de facto um

aspeto fundamental, porque ao fim ao cabo, daquilo que se trata é não só conhecermos e

termos a capacidade de viver com as novas realidades climáticas, mas também, contribuir

para que essas alterações diminuam a sua intensidade ou a aceleração com que se sentem.

Também  ao  nível  dos  desafios,  assegurar  que  as  estratégias  se  adequam  às

especificidades territoriais. Garantir a participação ativa dos diversos agentes. -------------------

------ Temos algumas iniciativas que digamos que estão na base, ou que fundamentam o

plano  de  adaptação  às  alterações  climáticas,  que  se  inscrevem,  digamos  assim,  num

conjunto de iniciativas das quais se destaca o Pacto de Autarcas para a energia e para o

clima,  portanto,  uma iniciativa europeia sobejamente  conhecida,  da qual  o município de

Águeda já é enfim há muito tempo um subscritor. O Pacto de Autarcas, só fazendo uma
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história  muito,  muito,  muito,  muito  breve,  o  Pacto  de  Autarcas  começou  por  estar

direcionado para as questões climáticas, portanto, muito mais do lado da mitigação. À altura

havia também um outro movimento europeu que estava voltado para as questões climáticas,

tendo em atenção que as questões do clima e da energia estão completamente interligadas.

Há uns anos atrás estas duas iniciativas europeias colidiram-se e deram origem ao Pacto

dos Autarcas para a energia e para o clima e temos então neste momento, as questões de

adaptação e de mitigação a serem tratadas a paralelo. -------------------------------------------------

------ Ainda em termos das iniciativas de destaque, o acordo de Paris, a agenda 2030 das

nações unidas para o desenvolvimento sustentável e aqui destaca-se o objetivo treze da

ação climática, embora depois, quando estivermos a debater mais à frente as medidas e as

submedidas mais relevantes para o município, tenhamos a noção de que não apenas este

objetivo  treze  está  presente,  mas,  à  luz  dos  outros  também  e  finalmente  não  menos

importante, a estratégia nacional de adaptação às alterações climáticas. --------------------------

------ Aqui só uma visualização muito rápida dos objetivos do desenvolvimento sustentável e

temos ali o objetivo treze da ação climática. Ora bem, elaborar qualquer tipo de pacto passa

necessariamente por ter uma análise da situação de referência e portanto, vou passar muito

rapidamente alguma informação relativamente à análise climática.  A metodologia que foi

utilizada e que está na base deste plano de adaptação às alterações climáticas do município

de Águeda é o “unit impacts program”, é uma metodologia que foi desenvolvida e que foi,

digamos  que  validada  e  recomendada  pelo  pacto  de  autarcas  europeu  para  o  fim  da

energia. Foi também a metodologia que esteve na base de um estudo que foi desenvolvido

em Portugal e é o “climadapt” e que também tem estado, digamos que a refletir esta questão

das alterações climáticas. Portanto, isto são os pactos da metodologia, não vou enfim perder

aqui muito tempo, voltaremos a isto se for necessário. --------------------------------------------------

------ Estes são os setores vulneráveis que foram identificados, naturalmente que são os

mesmos, digamos assim, na maior parte dos territórios pelo menos se estivermos a falar de

Portugal  continental.  A  estes  setores,  tendo em atenção que a  questão  das  alterações

climáticas é uma questão dinâmica, naturalmente que se podem acrescentar, ou se poderão

acrescentar outros com o passar do tempo. ----------------------------------------------------------------

------  De  seguida,  apresentam-se  algumas  ameaças  e  vulnerabilidades  futuras.  Aqui  é

preciso  fazer  um ponto  de  explicação.  O  painel  intergovernamental para  as  alterações

climáticas definiu quatro cenários, quatro projeções finalmente, que nos dizem o que é que

poderá acontecer ao longo do tempo, e aqui o ao longo do tempo é até dois mil e cem,

portanto,  é  um  horizonte  bastante  alargado.  Desses  quatro  cenários  tomámos  como

referência, e apenas por uma questão de simplificação analítica, dois deles. Um deles é o
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cenário  mais  otimista,  digamos  assim.  Esse  cenário  otimista  compreende  o  quê?

Compreende  intervenções,  ou  seja,  ações  que  vão  ser  tomadas  para  mitigar,  digamos

assim, as alterações climáticas. O outro cenário que podemos considerar como um cenário

em que nada acontece, em que ninguém intervém e em que os gases com o efeito de estufa

continuam a aumentar e portanto, é um cenário mais pessimista. e temos aqui algumas

projeções climáticas relativamente à temperatura máxima anual  e à temperatura mínima

anual e o que é que lhes poderá acontecer no primeiro cenário. Portanto, identificado como

quatro ponto cinco e no cenário mais pessimista identificado como oito ponto cinco e temos

dois, dois horizontes temporais, dois mil e quarenta e um, dois mil e setenta e dois mil e

setenta  e  um dois  mil  e  cem.  Recordando  apenas que no cenário  quatro  ponto  cinco,

estamos a assumir que vai haver medidas e portanto, vamos de certa forma contribuir para

que as alterações climáticas e sobretudo os gases para o efeito de estufa não aumentem na

progressão que está definida no cenário oito ponto cinco. ---------------------------------------------

------ Temos o mesmo tipo de análise para a precipitação, e temos então uma identificação

de quais é que são as variáveis climáticas e quais é que são as alterações projetadas e eu

posso, aqui só em termos de exemplo, falar do aumento dos fenómenos extremos em que

nós, por exemplo, e se pensarmos na precipitação no quadro anterior percebíamos que a

precipitação vai diminuir, mas que se vão intensificar os, os episódios em que a precipitação

é muito intensa, e portanto, isso traduz-se ao fim ao cabo e é algo que quando falo deste,

deste fenómeno por exemplo, não estou a falar nada que seja distante, portanto, já estamos,

neste momento, a sentir esse tipo de fenómeno. ---------------------------------------------------------

------ Aqui temos as ameaças e vulnerabilidades futuras identificadas e temos uma noção da

evolução destas, destas ameaças e vulnerabilidades sob o ponto de vista da frequência, da

ocorrência e sob o ponto de vista da consequência, e conseguimos perceber que existe uma

evolução com exceção aqui da vaga de frio que mantém relativamente estável, ou seja, se

não fizermos nada tudo vai piorar. Portanto, falando assim de uma maneira completamente,

enfim, prática e prosaica. Se não fizermos nada, tudo vai piorar. -------------------------------------

------ Temos aqui então a identificação das ameaças e vulnerabilidades futuras relativamente

a cada um dos tópicos analisados. Por exemplo, nas temperaturas elevadas e ondas de

calor temos uma série de fenómenos que vão ocorrer em consequência, ou seja, aumento

do risco  de incêndio  e  ocorrência  de  incêndios,  alterações nos estilos de vida poderão

reparar  que  esta,  este  é  um denominador  comum,  portanto,   em todos  os  fenómenos

identificados vão produzir-se alterações do estilo de vida, aqui também temos alterações na

biodiversidade e no património ambiental e natural e naturalmente problemas para a saúde

que são particularmente relevantes ou preocupantes, consoante queiramos evidenciar esta
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questão para aqueles que são os grupos mais sensíveis, tipicamente a população idosa e

crianças e naturalmente todas as, as doenças que fragilizam como doenças respiratórias e

etc. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Exatamente o mesmo tipo de análise para o fenómeno secas,  para a precipitação

excessiva que já tínhamos falado,  o aumento da temperatura dos oceanos que tem um

impacto direto nos fenómenos de cheias e inundações e fenómenos como o vento forte que

também infelizmente nos últimos tempos já é perfeitamente comum, ouvimos nas nossas

notícias os minitornados e enfim fenómenos que se calhar aqui há uns anos atrás eram

menos comuns, ou pelo menos, menos divulgados. ------------------------------------------------------

------ Como mencionei inicialmente, temos de encarar a questão das alterações climáticas,

tanto  na perspetiva  da adaptação,  como na  perspetiva  da  mitigação.  Na perspetiva  da

mitigação a nossa própria alteração àquilo que fazemos e que pode influenciar, ou pode

infletir a tendência. No que diz respeito à adaptação, basicamente reconhecer o fenómeno e

perceber como, como é que devemos viver com ele. ----------------------------------------------------

------ Temos então um conjunto de opções de adaptação para o município de Águeda. Eles

depois vão ser mais detalhados um pouco mais à frente mas, temos de melhorar o uso

eficiente da água e reduzir desperdícios, devo salientar que em grande, em grande parte

destas opções de adaptação que vou mencionar já há trabalho desenvolvido. Portanto, ao

fim e ao cabo estamos aqui a reforçar algo que está, que já iniciou e que deve continuar,

enfim, a ser feito, os planos de gestão setoriais, operacionalização do plano municipal de

defesa da floresta contra incêndios, promover o ordenamento e a sua gestão, a instalação

da  rede  de  sensores  hidrométricos  na  rede  hidrográfica,  a  gestão  de  áreas  da  rede

fundamental  de  conservação  da  natureza,  ordenamento  e  construção  sustentáveis,

mobilidade,  eficiência  energética  e  ações  transversais,  sendo  que  aqui  estamos,

naturalmente na maior parte dos casos, a falar de informação e sensibilização acerca de

todas estas opções de adaptação. -----------------------------------------------------------------------------

------ Temos depois uma decomposição de o que é que são as submedidas ou ações que

integram cada uma destas medidas e que eu vou passá-las, porque à frente veremos então

as tais que eu tinha mencionado que são apresentadas como, de facto, muito relevantes

aqui no município. --------------------------------------------------------------------------------------------------

------  Se  pretenderem,  depois  poderemos  também  voltar  naturalmente  atrás,  a  alguma

destas medidas e submedidas. Mas, naturalmente que seria muito, muito, fastidioso estar a

identificá-las todas.  Portanto,  estas são aquelas  que que são muitíssimo relevantes,  de

grande destaque para Águeda, algumas das quais já foram mencionadas anteriormente.

Temos aqui algumas que não tinha mencionado anteriormente, como por exemplo, a rede
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de  monitorização  ambiental  municipal  e  intermunicipal,  aqui  evidenciando  que  há

necessidade de facto de interação com os territórios que são adjacentes ao município, o

ordenamento  e  a  construção  sustentáveis,  a  dinamização  de  iniciativas  da  mobilidade

sustentável,  bem,  Águeda  é  uma,  uma  terra  que  tradicionalmente  está  associada  à,  à

deslocação com modos leves, nomeadamente a importância das ciclovias e das bicicletas, e

portanto, é necessário progredir, continuar neste esforço, a progressão da sustentabilidade

energética  e  naturalmente  a  informação,  sensibilização  e  capacitação,  como  eu  tinha

mencionado anteriormente. --------------------------------------------------------------------------------------

------ Ao nível dos planos de gestão setoriais  são identificados os objetivos e as ações.

Também ao nível do uso eficiente da água, eu li há uns dias, de uma cidade que reutiliza

oitenta e sete por cento da sua água, portanto, eu sei que isto era numa coisa fantástica.

Gostaria imenso de ler mais acerca deste assunto. Para os itens que foram identificados

temos então objetivos e ações específicas. Aqui, naturalmente existe sempre uma grande

preocupação e um grande destaque dado à defesa da floresta, portanto, os últimos anos

têm-nos ensinado um bocadinho que é uma área absolutamente prioritária e mais uma vez a

mesma abordagem de objetivos e ações. -------------------------------------------------------------------

------ Aqui nesta, na rede de monitorização ambiental e intermunicipal tal como destaquei já

aqui, a necessidade de interação com os outros municípios e também a necessidade de, a

interação de todos os agentes do território. -----------------------------------------------------------------

------ Aqui ao nível  da mobilidade sustentável,  gostaria de destacar  a primeira ação que

reflete a questão das ferramentas de gestão e o aproveitamento total das tecnologias de

informação  e  comunicação,  que  é  algo  que  também  tem  sido  uma  preocupação  do

município de alguns anos para cá. A progressão da  sustentabilidade energética e de todas

as  questões  que  estão  ligadas  à  energia,  portanto,  eu  sei  que  também ocuparam um

bocadinho o espaço de debate anterior  e por fim, as ações transversais de informação,

sensibilização e capacitação para as alterações climáticas com esta necessidade de agir

com todas, todas as entidades do território, salientando-se aqui com algum destaque, por

exemplo, os profissionais de saúde pública e naturalmente com toda a população escolar

enquanto elemento fundamental  para a disseminação e para a educação, não só enfim

estas  camadas  mais  jovens,  mas  também  pelo  seu  próprio  efeito  de  mobilização  e

afastamento das suas famílias. ---------------------------------------------------------------------------------

------ No que diz respeito à apresentação, ficaria por aqui e deixaria aqui já então espaço

aberto para questões e eventualmente para voltarmos a algum tópico anterior.” -----------------

------ Jorge Henrique Fernandes de Almeida – Presidente da Câmara: --------------------------
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------ “Peço desculpa por não ter apresentado a Dr.ª. Elsa Nunes, é da Irradiare, que foi a

empresa que  nos  ajudou.  Temos  um plano  só  para  situar  melhor  as  pessoas,  fazer  e

lembrar que trata-se de um plano de um projeto financiado pelo POSEUR que nós temos e

como  tal,  a  proposta  está  aí  e  penso  que  votarmos  mais  sobre  ele  não,  não  seria

displicente.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “muito obrigado Senhora Dr.ª pela sua apresentação e pela sua capacidade de ser

concisa com uma matéria tão vasta. Eu queria esclarecer em primeiro lugar se este plano é

uma versão definitiva a ser aprimorada naturalmente com o decorrer do tempo, a ser revista

periodicamente? Sé é uma versão definitiva que não irá ser revista nos próximos tempos?

Ou se ainda estamos a falar de uma versão preliminar deste plano? Esta é uma questão

para  mim fundamental.  Depois  em relação  ao  estudo  que  fez,  eu  fiquei  com algumas

dúvidas relacionadas com a apresentação que fez e que naturalmente poderá esclarecer. ---

------ A mais simples tem a ver com isto, quando identificou os setores vulneráveis e penso

que  deverá  estar  a  referir-se  aos  setores  vulneráveis  aceites  internacionalmente  e

habitualmente referidos, fica de fora a habitação, o que é estranho, porque naturalmente se

há um setor vulnerável será o da habitação. Se nós tivermos fenómenos extremos, sejam

eles quais forem de ventos, de cheias, etc.,  naturalmente ficam em risco não apenas as

pessoas, mas também o seu património e portanto, gostaria de saber se eu li mal ou se a

habitação  é  considerada  mas  noutro  campo?  Uma  vez  que,  até  depois  nas  medidas

propostas aparecem medidas para tornar a construção sustentável, e portanto, era só essa

referência que eu gostaria que fosse feita e explicada. --------------------------------------------------

------ Depois, quando se fala também da minimização, refere aqui a minimização das áreas

impermeabilizadas, e como é que isto se faz? É através da promoção de outra forma de

habitação, nomeadamente promovendo a habitação multifamiliar e a construção em altura

em detrimento da habitação familiar e de menor densidade habitacional no território? Esta é

uma questão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Depois  só para lhe referir,  porque disse que Águeda, Águeda era conhecida pelos

modos  leves,  e  penso  que  se  referiu  à,  à  modernidade.  Nós  tradicionalmente  somos

conhecidos como a capital das duas rodas, não é? Das bicicletas e das motas, mas isso tem

uma razão muito simples. É que como as pessoas não tinham dinheiro para comprarem

carros, deslocavam-se de bicicletas ou de motas. Quando começaram a ter dinheiro para

comprarem automóveis, deixaram de se deslocar dessa forma, a não ser, para o lazer e é

esse lazer saudável que nós devemos incentivar. Ou tem outra visão sobre este assunto?” --

------ Dr.ª Elsa Nunes: --------------------------------------------------------------------------------------------
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------ “Muito obrigada. Eu peço imensa desculpa, estive aqui a tomar notas, portanto, espero

não ter, não ter perdido nada. A primeira questão dizia respeito ao facto de estarmos a lidar

com uma visão definitiva ou preliminar e eu, a esta questão gostava de responder, ou seja,

sob o ponto de vista como o Senhor mencionou, sob o ponto de vista do POSEUR, bom,

vamos  organizar,  estou  a  falar  de  uma  maneira  desorganizada.  Esta  é  uma  versão

preliminar sujeita à votação, deverá ser se aprovada submetida ao POSEUR, mas um plano

de adaptação às alterações climáticas pode e deve ser revisto. A periodicidade deve ser

definida pelo próprio município e portanto, eu aqui não darei sugestões. Mas, se alguém me

pedisse eu diria  anualmente,  pronto.  Agora,  de facto é objetivo que haja uma versão a

submeter à entidade financiadora para, enfim, os devidos efeitos. -----------------------------------

------ Depois tínhamos aqui ao nível dos setores vulneráveis a questão da habitação. Eu diria

que a habitação é transversal a um conjunto de setores e que não está formalizada dessa

maneira. Mas, depois como disse e naturalmente muito bem, ela aparece inclusivamente

depois mencionada ao nível do ordenamento e da construção sustentáveis. ----------------------

------ No que diz respeito à minimização das áreas impermeabilizadas, eu diria que sendo

este  um  tecido  importante,  caberá  ao  município  saber  e  definir  como  é  que  o  vai

implementar nomeadamente, através das revisões que fizer ao seu PDM. Penso que não

teremos de ir tão longe quando sugerir uma habitação em detrimento de outra, mas sim que

as habitações, as novas habitações, as novas indústrias, os novos edifícios de serviços que

sejam construídos, tenham estas questões presentes e saibam minimizar em produção as

melhores práticas disponíveis neste domínio, sem que as nossas vidas tenham de mudar

para  pior  pelo  facto  de  termos  este  tipo  de  preocupação.  Pronto  então  já  têm  essa

preocupação refletida, muito bem. -----------------------------------------------------------------------------

------  Finalmente,  no  que  diz  respeito  à  questão  da  bicicleta  e  da  mota,  sobretudo  da

bicicleta, eu aqui seria radical contrariamente ao que habitualmente sou que é às vezes as

tradições, as antigas embora alicerçadas muitas vezes na falta de recursos são mesmo para

voltar a elas e a utilização da bicicleta cada vez mais se aponta para o facto que a devemos

utilizar não apenas em lazer, mas também no percurso casa trabalho sempre que possível,

sempre  que  possível,  sempre  com  moderação,  sempre  com  bom  senso.  e  creio  que

respondi a todas.” --------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Penso que as dúvidas estão retiradas. Efetivamente é interesse do município manter

atualizado este, este plano. Efetivamente para os efeitos correspondentes de recebermos a

comparticipação do POSEUR, temos esta versão que após a aprovação da Assembleia

passa a definitivo, deixa de ser preliminar. Mas, naturalmente é um preliminar que estará em
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aberto, sujeito a revisões e complementado com um conjunto de ações que temos, portanto,

num plano municipal de defesa da floresta contra incêndios, como o nosso próprio plano

diretor municipal, e como dizia e bem o Vereador João Clemente, o nosso, portanto, mesmo

em PDM e nos regulamentos municipais de edificações urbanas, naturalmente que temos

todo  um  conjunto  de  informação  e  de  obrigações  que  já  acautelam  muitas  destas

expetativas e situações objeto do plano. --------------------------------------------------------------------

------ Só uma nota, porque naturalmente este plano importa, importa questões perfeitamente

em  consonância  com  a  estratégia  nacional  para  adaptação  às  alterações  climáticas  e

finalmente tenho que agradecer à Dra. Elsa Nunes uma vez mais, porque ela na sessão de

sexta-feira da Assembleia esteve cá, praticamente até ao final. Muito pertinho do fim é que

eu lhe disse já  não vai  dar e portanto,  agradeço-lhe a perseverança e sobretudo muito

obrigado.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Elsa Nunes: --------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Muito obrigada, eu desejo a todos muito bom trabalho. Muito obrigada.” -------------------

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

------  “Uma  nota  final  só,  também  de  agradecimento  a  todas  as  entidades  e  pessoas,

entidades do nosso município que participaram naturalmente na, neste, na elaboração deste

plano e que foram várias, várias, várias.  Com medo de me esquecer de alguma, prefiro

agradecer assim a todas em, em uníssono. Muito obrigado a todos” --------------------------------

------ Não havendo mais intervenções acerca deste ponto, foi  colocado à votação sendo

aprovado  por  unanimidade a proposta  da  Câmara  Municipal  sobre  o  Plano  de

Adaptação às Alterações Climáticas do Município de Águeda – PAAC Águeda; -----------

------ 3.6. Análise, apreciação e votação da proposta sobre a celebração de protocolos,

relativo à cobrança coerciva de taxas ou de receitas administradas pelo município de

Águeda, a celebrar com a autoridade tributária e aduaneira execuções fiscais. -----------

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

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

------ “Senhor Presidente, trata-se de um protocolo tipo, conforme as disposições legais, em

que a Câmara Municipal delega competências na, na recolha de receita de, de diversos

impostos municipais e outras receitas que nos, absolutamente, portanto, é um protocolo tipo

que  nos  foi  facultado  por  a  autoridade  aduaneira  e  é  isso  que  trago  a  esta,  a  esta

Assembleia para aprovação.” -----------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Senhor Presidente, uma pergunta muito simples, porque não decorre do protocolo,

não traz custos para a Câmara Municipal de Águeda?” --------------------------------------------------
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------ Jorge Henrique Fernandes de Almeida – Presidente da Câmara: --------------------------

------ “Apenas o abatimento das quantias a que se refere a alínea do anterior, que estava

referido na alínea C, que é a alínea D da cláusula segunda, que é assegurar o pagamento

dos encargos de processos de execução fiscal nos casos em que independentemente da

causa, ocorra a anulação da dívida ou do processo de execução fiscal.” ---------------------------

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

------ “De resto, o Senhor Presidente assegura... nada? Muito obrigado.” ---------------------------

------ Não havendo mais intervenções acerca deste ponto,  foi  colocado à votação sendo

aprovado por unanimidade a da proposta da Câmara Municipal sobre a celebração do

protocolo relativo à cobrança coerciva de taxas ou outras receitas, administradas pelo

Município de Águeda, a celebrar com a Autoridade Tributária e Aduaneira - Execuções

Fiscais; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------  3.7.  Análise  e  votação  da  proposta  da  Câmara  Municipal  para  aceitação  da

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

de Fermentelos,  no âmbito da organização do evento Fermentelos Fest dois mil e

dezoito, código regulamentar F4. ---------------------------------------------------------------------------

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

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

------  “Senhor  Presidente,  sim,  trata-se  de  uma  situação  que  já  ocorreu  noutras

circunstâncias e posso-vos dizer que temos mais, mais três para uma próxima Assembleia.

Naturalmente  verificou-se  com,  com  relativa  facilidade  que  os  prazos  previstos  em

regulamento não são muito compatíveis com as necessidades das Juntas de Freguesias,

portanto,  já foi também aprovado, em reunião do executivo municipal,  avançar com uma

alteração ao, ao código regulamentar, no sentido de alterarmos estas e outras disposições

que estão e que precisam de ser, portanto, eu diria que quando se começou a verificar que

efetivamente havia tantas neste caso,  Juntas de Freguesia a incorrerem em atrasos na

apresentação das candidaturas, mais não nos custou do que perceber claramente que afinal

de contas o que estaria um pouco inadequado seria,  o próprio regulamento e portanto,

propomos e estamos neste momento já numa fase de revisão do código regulamentar do

município.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Não havendo mais intervenções acerca deste ponto,  foi  colocado à votação sendo

aprovado  por  unanimidade  a  proposta  da  Câmara  Municipal  para  aceitação  de

candidatura e atribuição de apoio apresentado fora de prazo pela Junta de Freguesia
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de  Fermentelos,  no  âmbito  da  organização  do  evento  “Fermentelos  Fest  2018”  -

Código Regulamentar (F4); ------------------------------------------------------------------------------------

------  3.8.  Análise  e  votação  da  proposta  da  Câmara  Municipal  para  a  doação  de

viaturas à união de Freguesias do Préstimo e Macieira de Alcôba. -----------------------------

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

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

------ “Senhor Presidente, sim, só para esclarecer, portanto, nos anos idos de dois mil e seis

e de dois mil e oito suponho eu, o município de Águeda atribuiu em regime de comodato,

uma viatura,  primeiro à Junta de Freguesia de Macieira de Alcôba e depois à Junta de

Freguesia do Préstimo. Agora como sabem estão constituídas numa união de freguesias, e

portanto, as duas viaturas estão cedidas em regime de comodato à mesma entidade, no

sentido de não cortarmos uma maior liberdade do Senhor Presidente da Junta em dispor

delas livremente para o que entender.  Entendemos que a melhor  solução será esta  de

efetivamente fazermos a doação e portanto, elas passam a ser propriedade da Junta de

Freguesia e com isso, um conjunto de restrições que pensamos que estariam inerentes,

deixam de se lhe aplicar.” ----------------------------------------------------------------------------------------

------ Pedro António Machado Vidal – PUF Préstimo e Macieira de Alcôba: --------------------

“Esta  foi  uma questão que não,  ainda não  tive  oportunidade de falarmos  muito  com o

Senhor  Presidente  da  Câmara  Municipal.  Relativamente  a  este  assunto  tenho  algumas

dúvidas que passo a expor. --------------------------------------------------------------------------------------

------ Como todos sabemos, ao fim de alguns anos, as viaturas deixam de poder fazer o

transporte  de  crianças.  Já  não  falta  muito  para  atingirmos  o  limite.  Pergunto,  quando

atingirmos  o  limite  como  é  que  vamos  fazer?  Pergunto  também se  no  seguimento  de

aprovação  desta  proposta,  se  o  valor  atribuído  à  Junta  de  Freguesia  vai-se  manter  o

mesmo, visto que teremos outros custos? Nomeadamente com seguros e neste momento é

suportado pela Câmara Municipal e também o custo com as vistorias que são feitas uma vez

por ano, de forma a que possamos fazer o transporte das crianças em segurança. Pergunto

também  se  vamos  poder  continuar  a  utilizar  o  armazém  da  Câmara  Municipal  para  a

limpeza das mesmas, como tem sido feito? -----------------------------------------------------------------

------ Porque estas viaturas, e na altura foi, foi a pedido do Senhor Presidente da Câmara

Municipal, quando ainda era vice-presidente da Câmara Municipal, isto em dois mil e dez,

quando inaugurámos o multibanco em A-dos-Ferreiros, ele pediu-nos que puséssemos as

nossas  viaturas  ao  serviço  do  povo,  porque  estas  viaturas,  não  sei  se  sabem,  nós

recebemos uma contrapartida da Câmara Municipal para fazermos o transporte das crianças

para a escola e na altura, estas carrinhas faziam apenas isto, era o transporte das crianças
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para a escola e passavam o resto do dia paradas.  Neste momento,  ambas as viaturas

funcionam como o  transporte do povo,  sobretudo o transporte dos idosos que não têm

transportes públicos na freguesia e portanto, durante a semana apanhamos os idosos em

casa, trazemos os idosos a Águeda, levamos à farmácia e depois voltamos a levar os idosos

a casa. Não sei se sabem mas, o custo de um táxi por exemplo, de Macieira de Alcôba para

vir  a  Águeda e retornar a Macieira de Alcôba fica em cinquenta euros,  um táxi.  E nós,

conseguimos  com as  duas  viaturas  diariamente  trazermos  dezasseis  idosos  a  Águeda.

Portanto, são viaturas que efetivamente têm, trazem uma vantagem muito grande para a

nossa freguesia e daí serem, serem importantíssimas para nós. --------------------------------------

------  Portanto,  a minha pergunta era  se vamos manter  os mesmos valores? Se vamos

aumentar? O seguro, quem, quem é que o irá pagar? e se poderemos usufruir de todas,

todos os benefícios que temos usufruído até aqui?” -----------------------------------------------------

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

------  “Antes  de  mais  e  para  esclarecer,  queria-vos  dizer  que  o  objetivo  primeiro

indiscutivelmente da cedência destas viaturas, e posso-vos dizer que foi por minha iniciativa

que isso aconteceu, teve que ver com a questão dos transportes escolares. Mas, logo no

protocolo se colocava a possibilidade e a recomendação que efetivamente para além dos

transportes  escolares  se  fizessem outros  serviços  de apoio  à  população  da  Freguesia.

Numa fase inicial, a Freguesia de Macieira de Alcôba com uma das carrinhas, o Préstimo

com outra das carrinhas e depois naturalmente a união de freguesias com as duas a partir

do momento em que houve a integração das uniões de freguesias, e portanto, essa questão

de  fazerem  outros  serviços  de  apoio  às  populações  da  freguesia  estão  perfeitamente

validadas. Validadas aliás e expressas no, no protocolo do comodato. e como sabem, a

Câmara municipal tem dois protocolos, dois contratos interadministrativos, protocolo ainda

naquela altura que era a designação que se utilizava para a cedência em comodato que é

esse que está aqui em causa, e um outro para o funcionamento e portanto, para o assegurar

dos transportes escolares e nesse protocolo em que a Câmara assegura financeiramente

que  a  Junta  de  Freguesia  possa  efetivamente  viabilizar,  eu  recordo  que  temos  uma

comparticipação anual, para além de tudo o que o Senhor Presidente disse, de vinte e um

mil euros por ano para que aquelas duas carrinhas funcionem. ---------------------------------------

------ O que eu estava a querer dizer é que nós estamos a colocar exatamente a par de tudo

o que acontece com outras Juntas de Freguesia do concelho, porque o que acontece é

exatamente  isso,  por  exemplo,  estou-me a  lembrar  de  Valongo,  Macinhata,  Belazaima,

Castanheira e Agadão, que à exceção de uma carrinha que tem esta mesma recomendação
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em termos de, da tal situação do comodato, é a única que eu conheço e que ainda fica,

porque podemos depois falar sobre isso daqui a pouco. ------------------------------------------------

------ O que se passou aqui muito concretamente e muito claramente é o seguinte, o Senhor

Presidente da Junta tem vindo sistematicamente diria eu a emprestar sem motorista estas

viaturas a um grupo, o Senhor poderá dizer melhor das talhadas do município de Sever do

Vouga, em que estas viaturas inclusivamente pernoitam e circulam com pessoas que são de

todo desconhecidas para a Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------

------ Como sabem, isso, e não precisa de me dizer porque eu próprio as vi a circular várias

vezes e portanto, não é uma coisa que eu precise de ir confirmar, sem qualquer tipo de

conhecimento por parte da Câmara Municipal e há uma coisa aqui que efetivamente eu

rejeito liminarmente enquanto responsável maior, porque estas questões de funcionamento

e  naturalmente,  representando  o  município  em  juízo  e  fora  dele,  como  diz  numa  das

primeiras atribuições do cargo de Presidente da Câmara, eu naturalmente que não me sinto

confortável com uma viatura que circula com pessoas, conduzida por pessoas que eu não

conheço.  Ainda  mais,  trata-se  de  uma  viatura  que  tem,  como  bem  sabem,  está

completamente adaptada ao transporte de crianças e tem entre outras coisas, entre outras

coisas  um,  tacógrafo  digital  que,  nesses  casos  e  quando  elas  são  utilizadas  dessas

maneiras, pura e simplesmente andam sem o recurso a cartão e portanto, isso naturalmente

que  me  levanta  aqui  uma  série  de  questões,  nomeadamente  em  termos  de

responsabilidade, e peço-lhe sinceramente e não queria alargar-me mais sobre isso, que

aceite esta responsabilidade, de ficar com as carrinhas e é uma doação que fazemos à

Junta  de  Freguesia  e  quanto  ao  resto  em termos  de  comparticipação na  aquisição  de

carrinhas  futuras,  em  termos  do  protocolo  que  temos  em  vigor,  relativamente  ao

funcionamento, nada disso está em causa. -----------------------------------------------------------------

------ Aqui a única coisa que está em causa é efetivamente esta questão para lhes dar total

liberdade para  fazer,  de  acordo com as  suas  responsabilidades,  aquilo  que  muito  bem

entender com as carrinhas que são pertença das juntas e desde que, de acordo com as

suas competências, não podem é, como bem sabe, fazer aquilo que tem vindo a fazer de

fora, volto a dizer, reiterada.” ------------------------------------------------------------------------------------

------ Pedro António Machado Vidal – PUF Préstimo e Macieira de Alcôba: ---------------------

------  “Bom,  e  só  de  forma  a  explicar  o  porquê  de  nós  cedermos  as  nossas  viaturas,

cedermos ao longo dos últimos oito anos já a mais de dez instituições. Já cedemos à Cruz

Vermelha, já cedemos à Junta de Freguesia de Valongo, já cedemos à Junta de Freguesia

de  Águeda  e  Borralha,  já  cedemos  ao  Valonguense,  já  cedemos  à  Casa  do  Povo  de

Valongo do Vouga, já cedemos ao grupo Algés, já cedemos ao grupo Chá de Sexta, já
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cedemos à confraria dos sabores de Botaréu e a muitas mais. Essas cedências, alguns são

vizinhos independentemente de serem do nosso concelho ou não, nós pugnamos sempre

pela  boa  vizinhança.  Por  exemplo,  quando  há  fogos,  os  nossos  vizinhos  também vêm

defender a nossa freguesia. Neste caso, por exemplo, e ao ter aqui tocado num assunto

para fora do nosso concelho, dentro de quinze dias, por exemplo, vamos ter a desfolhada do

milho antigo em Macieira de Alcôba, onde estão todos convidados e este grupo, que é um

grupo folclórico, nós na nossa Freguesia não temos nenhum grupo folclórico infelizmente.

Mas, eles cantam muitas músicas e levam também as tradições da nossa terra para todo o

lado de Portugal e vão atuar de forma gratuita, como atuam também de forma gratuita no

almoço  de  reis  e  atuam  de  forma  gratuita  numa  série  de  eventos  que  promovemos.

Portanto,  isto acaba por ser uma ajuda, uma troca, nenhum, nenhuma dessas instituições,

ou juntas de freguesias, ou clubes, quando nos pedem as viaturas, assinam sempre um

termo de responsabilidade, tal como ocorre também noutras freguesias do nosso concelho e

que  são  muitas  a  cederem  também  as  suas  viaturas  e  portanto,  era  só  apenas  uma

explicação.  Nós  não  cedemos  assim  de  qualquer  forma.  Todas  as  cedências  são

analisadas, são discutidas em, em reunião de executivo da Junta de Freguesia e somente

depois são deliberadas. Mas, temos sempre em cada empréstimo que fazemos um retorno,

mais não seja também um retorno da boa vizinhança.” --------------------------------------------------

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

“A questão não tem rigorosamente, mas, a questão não teve rigorosamente mais nada a

ver, a ver do que exatamente isso. O, naturalmente o, o senhor naturalmente que entende e

muito bem em emprestar. Mas, repara está a emprestar uma coisa que efetivamente não é

das juntas. As Câmaras, as duas carrinhas são propriedade da Câmara Municipal, portanto,

e  o  Senhor  tem  um  protocolo  de  comodato  que  tem  um  conjunto  de  regras  de

funcionamento.  Mais,  as viaturas municipais  têm regras  de funcionamento  para  com os

funcionários  e  até  para  com  os  empréstimos.  Alteraram-se  ultimamente,  efetivamente

passámos  a  ter  regras,  inclusivamente  nós  neste  momento  temos  um  processo  de

conhecimento de cada uma das pessoas que conduz cada carro em cada situação. -----------

------  Portanto,  há  aqui  uma  coisa  que,  que  percebemos  claramente  que  soube  em

concordar  e  portanto,  não  tenho  problema  nenhum,  até  fico  muito  satisfeito  para  que

continue a fazer essas, essas, essas, esses intercâmbios e essas situações. Agora, não me

peça é por favor, porque por exemplo, eu diria que seria muito mais ajustado por exemplo

nesse grupo, mandar um funcionário da Câmara, da Junta, reconhecido e, pelo, por nós e

por si que seja o, o, digamos assim, o condutor habitual das carrinhas ir buscar as pessoas,

era uma situação, a outra coisa é entregar-lhas, pernoitarem lá o fim-de-semana e depois
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irem para onde calha. Para onde muito bem entendem e diria que essas carrinhas são o

transporte oficial desse grupo. Praticamente para todo o lado vão com eles. É a informação

que eu tenho.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------  “Se me permitem,  eu  pedia  ao Pedro  para  nos ajudar,  se  aceita  ou não aceita a

doação, porque senão é que está caricata a coisa, não é? Eu penso que tu em primeira

análise, não tu enquanto representante da Junta tens que dizer ao que vens, porque se não

aceitares não vale apenas nós estarmos a votar isto, não é? ------------------------------------------

------ Parece-me a mim uma questão clara. Devia ter havido um diálogo entre vocês para

evitar que esta discussão viesse aqui a ser feita no âmbito da Assembleia. Mas pronto, já

que veio diz lá como é que é aceitas? Pronto, pareço o padre da minha terra!” -------------------

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

------ “Eu não fixei bem os termos que utilizou, mas disse que agora tem um processo que

permite saber quem conduz cada carro da Câmara, e onde está essa viatura. Foi isso que

disse? Ou que quis dizer? Por favor Senhor Presidente, Senhor Presidente, tenho de lhe

pedir um esclarecimento para depois me sentar e voltar a levantar para vir para aqui pedir

novamente para retomar a palavra? ---------------------------------------------------------------------------

------ Senhor Presidente, eu reformulo a pergunta só para, só para não incorrer aqui em erro.

O Senhor  disse  ou não disse que tinha forma de saber  quem conduzia  as viaturas da

Câmara Municipal? Está-me a responder  que sim. Eu estou a ver que está a abanar a

cabeça e a dizer sim, portanto, é sim. É só para ficar na gravação Senhor Presidente, e

também tem com certeza alguma forma de seguir a localização das viaturas. Elas estão

georreferenciadas? Têm algum seguimento por GPS, alguma coisa? Sim ou não? Sim ou

não Senhor Presidente? Sim ou não? Não estou a conseguir ouvir Senhor Presidente.” -------

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

------ “Ó Senhor deputado, acho que não fica de bom tom estarmos aqui permanentemente,

eh pá o Senhor coloca as suas questões eu respondo se souber, se puder, se não puder, se

precisar de ir buscar elementos, tudo muito bem. Disse que eu que disse há um bocado, eu

disse-lhe que concordava com parte daquilo que disse que eu que disse. A outra parte não.

Mas,  agora  relativamente ao resto se  quiser  fazer,  sim sabemos.  Temos as viaturas já

georreferenciadas é isso é ou não.” ---------------------------------------------------------------------------

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

------ “Ah muito obrigado Senhor Presidente.” ---------------------------------------------------------------

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

------ “Em sistema de GPS” exatamente.” --------------------------------------------------------------------
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------ Luís Miguel Marques Vidal de Oliveira – CDS: ---------------------------------------------------

------  “Muito  obrigado  Senhor  Presidente.  Eu gostaria  de  saber  então se  isso  se  aplica

também  às  viaturas  entregues  aos  senhores  Vereadores  e  ao  Senhor  Presidente  da

Câmara?” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Não.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Porquê Senhor Presidente?” -----------------------------------------------------------------------------

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

------ “Não foram instalados.” ------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “E não foram instalados porquê Senhor Presidente?” ---------------------------------------------

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

------ “Porque provavelmente já não havia.” -----------------------------------------------------------------

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

------ “Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, Senhor Presidente.” -----------------------------

------ Pedro António Machado Vidal – PUF Préstimo e Macieira de Alcôba: ---------------------

------  “Bom,  venho aqui  então responder  à  questão colocada pelo  meu colega Carlos  e

depois dos esclarecimentos dados pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal,  porque

para nós é indiferente se as viaturas pertencem à Junta ou à Câmara Municipal. Percebo a

preocupação do Presidente da Câmara, porque efetivamente há imensas associações que

utilizam as nossas viaturas e portanto,  nesse,  nesse sentido é óbvio  que aceitamos as

viaturas, desde que os valores que nós recebemos por elas, ou que temos que ter dois

funcionários para se conduzir,  elas já estão a ficar com alguns quilómetros nas rodas e

portanto,  a  cada  ano  que  passa  as  despesas  com  manutenção  também  das  viaturas

também aumentam, e mas, dito aqui pelo Senhor Presidente que os valores mantém-se,

mantém-se tudo igual, apenas transita a propriedade da Câmara para a Junta de Freguesia,

enquanto Presidente de Junta voto favoravelmente.” -----------------------------------------------------

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

------ “O colega Miguel Oliveira questionou acerca da localização das viaturas. O Senhor

Presidente  diz  que  as  mesmas  estão  georreferenciadas.  Mas,  o  Senhor  Presidente

inicialmente também disse que sabia quem é que andava com as viaturas. Saberá muito

melhor do que eu, da legislação que existe acerca dessa matéria, e aquilo que estou a

tentar  perceber  é  se  ao  nível  do  município  todas  as  restantes  viaturas  estão  com

enquadramento legal para que possam circular? Ou se porventura isto é uma medida de

Ata da 4ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 21 e 25 de setembro de 2018



13

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

certa forma excecional com a Junta de Freguesia de Préstimo e Macieira de Alcôba e deixe

também que lhe diga, o respeito ganha-se respeitando e se esta Assembleia até se riu com

esta situação, vai-me desculpar mas acho que isto, que foi uma verdadeira brincadeira num

orçamento de milhões de euros, vir aqui dizer com todo o desplante que os Vereadores não

têm georreferenciação porque não há dinheiro. Se porventura é uma medida política, se não

há dinheiro, ou se porventura não há, ou se porventura não há, ou se porventura não há os

dispositivos  para  colocar  nas  viaturas.  Assuma-se  que  é  uma  decisão  política  que  os

Vereadores e o Senhor Presidente não querem saber onde é que as viaturas andam e não

querem o registo das mesmas. ---------------------------------------------------------------------------------

------ Agora não brinquemos aqui com a cara das pessoas, não brinquemos com os cidadãos

e não brinquemos com o dinheiro público.” ------------------------------------------------------------------

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

------ “Senhor Presidente, é exatamente isso que nós fazemos, e parece-me que estamos

agora aqui a banalizar uma coisa que não tem nada de banal. Olhe, primeiro, eu queria-lhe

dizer uma coisa muito simples e muito simples porque é claro que é muito simples basta que

faça  um  esforço  para  entenderem.  O  Presidente  da  Câmara  e  os  Vereadores  são  o

correspondente,  imagino  eu  a  um  Conselho  de  administração.  Muito  bem,  têm  toda  a

legitimidade. Não, não, são o equivalente,  são, são, são, são, e repare numa coisa nós

temos um sistema de localização das viaturas que temos que foi,  e como tantas outras

empresas e como tantas outras Câmaras municipais temos um sistema de localização de

viaturas e temos um sistema que permite a cada um dos funcionários acionar as viaturas

com um cartão e por isso, é que eu lhe digo que sei naturalmente que temos possibilidade.

Mas, atenção não é o Presidente de Câmara que sabe, é o sistema aberto de quando todas

as chefias e muitas pessoas da Câmara sabem naturalmente seguir as viaturas, porque é

muito fácil. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ É uma plataforma como bem sabem e que é uma plataforma que serve absolutamente

para fazer a gestão da frota, chama-se gestão de frota. As viaturas que estão indexadas são

viaturas de uso partilhado, na esmagadora maioria, porque é assim que é a nota que, e a

forma de funcionamento desde há muito tempo que nós temos na Câmara Municipal, as

viaturas  que  estão afetas  à  vereação e  à  presidência,  a  exemplo  do que acontece  na

esmagadora maioria das Câmaras, estão efetivamente indexadas a essas pessoas, e não

são  de  uso  partilhado.  Estamos  entendidos?  Portanto,  não  há  aqui  desrespeito

rigorosamente  por  coisíssima  nenhuma,  assumidamente  o  presidente  tem uma  viatura,

como sempre teve nesta Câmara Municipal para se poder deslocar, os Vereadores idem
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aspas como sempre tiveram nesta Câmara Municipal para se deslocarem e naturalmente

que se deslocam em serviço nas viaturas municipais. ---------------------------------------------------

------ A exemplo, também já agora, na esmagadora maioria das Câmaras do País, isto tal

acontece. Há uma coisa que eu não tenho é motorista. Não tenho, porque a exemplo do que

acontece  na  maior  parte  dos  Senhores  Presidentes  de  Câmara  têm  motorista,  eu  não

tenho.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Bom, eu vou recordar que o assunto que está aqui em causa é doação à união de

Freguesias do Préstimo e Macieira de Alcôba de duas viaturas. Todo o assunto que for fora

disto vou cortar a palavra e vamos passar à votação.” ---------------------------------------------------

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

------ “Senhor  Presidente,  as viaturas dos Conselhos de administração são de entidades

privadas.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Senhor deputado, o que está aqui em causa é mais uma vez, repito, análise e votação

da proposta da Câmara Municipal para doação de viaturas ligeiras à união de freguesias do

Préstimo e Macieira de Alcôba. Tem alguma coisa a dizer sobre isto?” -----------------------------

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

------ “Teria se o Presidente não me interrompesse.” -----------------------------------------------------

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

------ “Faz favor então, mas sobre este assunto. Sobre o outro não o vou deixar falar.” ---------

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

------ “Retira-me a palavra é isso?” -----------------------------------------------------------------------------

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

------ “Retiro a palavra, porque não está dentro dos assuntos que estamos aqui a tratar.” -----

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

------ “Mas, o Senhor Presidente é que puxou o assunto para a mesa. O Senhor Presidente,

é que puxou o assunto para a mesa.” -------------------------------------------------------------------------

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

------ “Não. Eu não tenho que estar a justificar estou-lhe a dizer que se tem algum assunto a

tratar relativamente ao assunto que estamos a discutir, continua com a palavra. Não tem,

não lhe dou a palavra.” --------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Ficará, ficará, ficará…” ------------------------------------------------------------------------------------

------ Brito António Rodrigues Salvador – Presidente da Assembleia: ----------------------------
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------ “Registado? Fica tudo, áudio e vídeo, áudio e vídeo, fica registado. Muito obrigado.” ----

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

------ “Ainda assim, parece-me descabido o Senhor Presidente, não me permitir a palavra

ainda para mais…” -------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Tem o período antes da ordem do dia.” --------------------------------------------------------------

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

------ “Ainda para mais quando o Senhor Presidente, há pouco ali o nosso deputado Carlos

Almeida dizia que reconhecia o seu desempenho da última Assembleia, quando o Senhor

Presidente deu por suspensa a mesma Assembleia. Depois dá o dito por não dito, temos

que ser verticais.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Não estou a perceber afinal o Senhor até seguiu a Assembleia e veio para aqui dizer

que não tinha visto nada da Assembleia então.” -----------------------------------------------------------

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

------ “Vim.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------  “Pois  já  percebi  também.  Muito  obrigado.  Olhe,  muito  obrigado,  faz  favor.  Sim  já

percebi.  Muito obrigado pela sua colaboração. Há mais alguém que queira participar sobre

este ponto?” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Não havendo mais intervenções acerca deste ponto, foi  colocado à votação sendo

aprovado por unanimidade a  proposta da Câmara Municipal para doação de viaturas

ligeiras à União de Freguesias de Préstimo e Macieira de Alcôba; ------------------------------

------ 3.9. Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para a concessão de

apoio financeiro à união de freguesias de Águeda e Borralha e união de freguesias de

Préstimo e Macieira de Alcôba. ------------------------------------------------------------------------------

------ 3.9.1 União de freguesias de Águeda e Borralha. -----------------------------------------------

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

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

------ “Senhor Presidente, para lhe dizer que trata-se de um apoio semelhante a outros que

já aconteceram no passado, que efetivamente pretende cobrir uma despesa, uma despesa

que não é elegível, que tem a ver com o IVA de, de, portanto, de obras feitas de acordo

com, com candidaturas feitas a fundos europeus e portanto, neste momento as Juntas de

freguesia tiveram uma comparticipação de cem por cento à exceção do valor do IVA. A
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Câmara Municipal está a celebrar um, portanto, com esta proposta de apoio para garantir o

apoio no valor do IVA digo.” -------------------------------------------------------------------------------------

------ Pedro António Machado Vidal – PUF Préstimo e Macieira de Alcôba: ---------------------

------  “Bom,  no mandato  anterior  isto  era,  era  um hábito.  Fazíamos as  candidaturas  no

âmbito do PRODER, PDR 2020 etc.  e a Câmara Municipal  pagava-nos o IVA, e queria

agradecer o facto de continuar a pagar o IVA das candidaturas e queria perguntar se daqui

para a frente se irá, iremos manter este hábito, a cada candidatura que a Junta de Freguesia

faça, a Câmara Municipal irá continuar a suportar o valor do IVA? Sim ou não?” -----------------

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

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

------ “Senhor Presidente, estamos absolutamente convictos que temos essa intenção. Uma

recomendação, seria bom sempre no momento da candidatura, falarem connosco desde

logo, porque é só isso. Mas sim, vamos, no meu entendimento, continuar a comparticipar

nesse valor, até porque, volto a dizer, há muitos, há uma série de fundos comunitários a que

as Juntas de freguesia têm acesso e nós muitas vezes inclusivamente chegamos a apoiar

nas candidaturas, porque é uma forma de chegarmos lá e portanto, temos esta, esta postura

e é para continuar.” ------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Não havendo mais intervenções acerca deste ponto,  foi  colocado à votação sendo

aprovado por unanimidade a  proposta da Câmara Municipal para concessão de apoio

financeiro à União de Freguesias de Águeda e Borralha; ------------------------------------------

------ 3.9.2 Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para a concessão de

apoio financeiro à união de freguesias de Préstimo e Macieira de Alcôba. ------------------

------ Não havendo intervenções acerca deste ponto, foi colocado à votação sendo aprovado

por unanimidade a proposta da Câmara Municipal para concessão de apoio financeiro

à União de Préstimo e Macieira de Alcôba ---------------------------------------------------------------

------  3.10 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para retificação do

Protocolo com a CERCIAG para Implementação de uma Casa de Abrigo para Pessoas

com Deficiência ----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

------- “Senhor Presidente, muito simples é só uma alteração, uma pequena retificação do

protocolo celebrado com a CERCIAG para a casa abrigo e portanto, tínhamos antigamente,

a relação de transferências quarenta e cinco cinquenta e cinco e agora é quarenta sessenta,

é uma questão de adaptação do protocolo, e portanto, é meramente isso.” ------------------------

Ata da 4ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 21 e 25 de setembro de 2018



13

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

------ Não havendo mais intervenções acerca deste ponto, foi  colocado à votação sendo

aprovado  por  unanimidade  a  proposta  da  Câmara  Municipal  para  retificação  do

Protocolo com a CERCIAG para Implementação de uma Casa de Abrigo para Pessoas

com Deficiência. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.2.2. Atribuição de apoios no âmbito do código regulamentar do município de

Águeda, associativismo cultural, recreativo, para a aprovação da despesa plurianual

destes protocolos. ------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

------- “Pronto e então agora temos o tal ponto, uma vez que já se esgotou o último ponto da

ordem inicial dos trabalhos, temos o tal ponto que ficou para ser aprovado nesta parte final,

com  a  junção,  com a  junção  da  documentação  que  estaria  em  falta,  e  esclarecer-vos

também que é um ponto onde o que está em causa é apenas a aprovação da despesa

plurianual destes protocolos.” -----------------------------------------------------------------------------------

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

------- “Senhor Presidente, exatamente, espero sinceramente que todos tenham recebido e

peço desculpa por o, por o lapso, foi no momento da gravação era uma coisa que muito

dificilmente nós nos aperceberíamos. Dizer só que mantemos a retirada da verba referente à

banda Marcial, como tinha sido acordado.” ------------------------------------------------------------------

------ Não havendo mais intervenções acerca deste ponto, foi  colocado à votação sendo

aprovado por unanimidade a proposta da Câmara Municipal para Autorização prévia de

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

fevereiro, para atribuição de apoios no âmbito do Código Regulamentar do Município

de  Águeda  –  Associativismo  Cultural  Recreativo  e  Juvenil  (F1)  e  Social  (F3)  –

Associativismo Cultural e Recreativo; ---------------------------------------------------------------------

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

------ Soraia Graça: -----------------------------------------------------------------------------------------------

------- “Boa noite a todos, sou a Soraia Graça, sou funcionária da Byeva, mais uma vez,

desde sexta-feira que viemos reclamar todas as nossas indignações. Esta firma ainda não

procedeu a nenhum pagamento. -------------------------------------------------------------------------------

-------  Para  conhecimento  do  Senhor  Presidente,  e  contra  aquilo  que  supostos

administradores da firma Byeva lhe comunicaram na reunião de sexta-feira, continuamos

sem  receber  vencimentos,  subsídios,  horas  extraordinárias,  direitos,  etc.  Horas

extraordinárias, se calhar o Senhor Presidente até pode pensar que não tem nada a ver com

isso. Pois, se bem se recorda, em janeiro foi pedido pela Câmara para que fosse efetuada
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uma limpeza na antiga escola de Macinhata, para a receção do diretor da administração

pública. Pois, de quatro funcionários que fizeram essa limpeza, ainda hoje não foi efetuado

nenhuma remuneração da mesma. ----------------------------------------------------------------------------

------- Se bem se recorda, os espaços em Águeda, foi mandado um mail a pedir para que

nesse  fim-de-semana  as  casas-de-banho  da  Várzea  estivessem  abertas  e  limpas  com

regularidade, derivado a essa data comemorativa, pois o serviço foi efetuado, mas dinheiro

nem  vê-lo.  Como  tem  conhecimento,  tem  grupos  instalados  desde  abril,  a  dormir  na

residências do Alta Vila, grupos estes que chegam aos sessenta, setenta pessoas a comer e

a  dormir,  onde  foram  passadas  tardes  a  limpar.  Dinheiro  deste  serviço,  nem  visto.

--------------------  A  limpeza  geral  das  piscinas  que  está  em cadernos  de  encargos,  pois

mesmo  sendo  limpa  com  água  e  floral  foram  feitas,  senão  não  poderiam  abrir  como

estavam. Mais uma vez, este dinheiro da dita limpeza está na firma. -----------------------------

-------  Como  deve  perceber,  todos  nós  precisamos  de  dinheiro  para  sobreviver.  Agora

Senhor Presidente, na sexta-feira deu uma expressão, uma expressão como também temos

funcionários que não ajudam no cumprimento da firma. Ora Senhor Presidente, é fácil falar

por quem está de fora. Senhor Presidente, vamos imaginar o Senhor Presidente trabalha

oito horas por dia e chega ao fim do mês e eu dou-lhe duzentos euros e isso acontece

durante  nove meses,  nove meses  Senhor  Presidente.  Nove meses  é  o  tempo  de  uma

mulher gerar um filho e dar à luz. Agora explique-me o que é que o Senhor Presidente faria

ao fim de nove meses nestas condições? -------------------------------------------------------------------

------- Também temos plena consciência que ao vir aqui,  amanhã não estaria aqui outra

firma. Mas, Senhor Presidente já fez alguma coisa para arranjar alternativas, para solucionar

esta situação? É com muita tristeza nossa que aparentemente, ao que o Senhor Presidente

tem  vindo  a  informar-nos  não  seja  realidade,  pois  a  firma  Byeva,  tem  vindo  a  dar

incumprimentos atrás de incumprimentos, como por exemplo, o Centro de Artes não voltou a

ter qualquer tipo de limpeza este fim-de-semana. Novamente encontrando-se o edifício novo

em péssimas condições de limpeza e higiene. Para não falar que é do seu conhecimento,

ontem  começou  a  suspensão  de  alguns  funcionários  por  falta  de  pagamentos,  pois  a

Câmara tratou de informar a firma desta situação arranjando pessoas para a limpeza das

piscinas. Mas, esqueceram-se do resto. ---------------------------------------------------------------------

-------  Casas-de-banho  públicas  e  incubadora  cultural,  residências,  limpeza  inexistente,

aberto hoje com as mesmas condições de ontem à noite. Pois Senhor Presidente, como vê

já  apresentámos  na  sexta-feira  e  hoje  um  conjunto  de  inúmeras  irregularidades,

incumprimentos  da  firma  Byeva.  O  Senhor  Presidente  pensa  mais  em  si  do  que  nos

funcionários e estes residem em Águeda e pagam os seus impostos para que o Senhor
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Presidente receba no final do mês. Pensa na indemnização que poderá vir  a pagar por

rescindir o contrato. Indemnização, qual indemnização? Se os incumprimentos da empresa

são diários? Desde janeiro com o seu conhecimento. ----------------------------------------------------

------- Senhor Presidente, voltando à pergunta que lhe fizeram na sexta-feira, por quanto

mais tempo há para além destes nove meses permanecerá em Águeda a Byeva? e o que

teremos mais de formalizar para que o Senhor Presidente averiguar e finalizar toda esta

situação?  Pois  neste  momento,  já  será  uma  responsabilidade  da  Câmara,  já  estará  a

interferir na qualidade de vida e o nível social dos funcionários. Mais uma vez, viemos pedir

um pouco de consideração pelos funcionários que já laboram para este município há muitos

anos. Obrigada.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Queria dizer à dona Soraia que a Câmara Municipal notificou formalmente a empresa

com prazos regulamentares e são essas as regras legais que nós temos que observar.

Estamos  a  fazê-lo,  no  estrito  cumprimento  do  contrato,  das  penalidades  previstas  em

contrato e lamento sinceramente alguns desses incumprimentos que refere por parte da

empresa.  Posso-lhe  dizer  no  entanto,  que  tenho  funcionários  também  da  empresa  a

prestarem serviços para o município que me dizem que está tudo bem. Algumas está, são

elas próprias que me dizem. -------------------------------------------------------------------------------------

------- Naturalmente que percebo e lamento sinceramente que algumas outras não estejam.

Não vou tecer outro tipo de considerações, porque não, não, não de todo suficientemente

conhecedor para poder aprofundar essa matéria. Mas, posso-lhe dizer o seguinte, estamos

a fazer aquilo que, em termos de caderno de encargos, nos termos legais nos é permitido e

estamo-lo a fazer com toda a vivência, agora temos prazos legais para observar e não vale

a pena estarmos a pressionar, porque nós vamos cumprir esses prazos legais.” ----------------

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

------  “Antes  da  leitura  da  minuta,  queria  desde  já  prestar  uma informação  que  me foi

solicitada na sexta-feira penso eu e peço desculpa se me enganei pelo Dr. Carlos Almeida

sobre a empresa que, a quem foi adjudicada a prestação de serviços da transcrição de atas.

e então, eu posso-lhe dizer o seguinte a empresa, chama-se Aguarela de Talentos, zona,

pessoa coletiva número 510 907 512, por o valor de quatro mil e oitocentos euros mais IVA.

Perguntei pelo contrato para ser enviado,  uma vez que também foi solicitado se tivesse

contrato para enviar, não houve lugar a outorga de contrato, uma vez que o valor é inferior a

dez  mil  euros.  Esta  foi  a  resposta  que  me deram dos  serviços.  Certo?  Mais  qualquer

situação,  como  habitualmente,  estou  à  disposição  para  tentar  esclarecer  o  que  for  de

esclarecer.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu por

encerrados os trabalhos desta sessão, pelas zero horas e trinta minutos, do dia vinte e seis

de setembro de dois mil e dezoito, da qual, para constar, se lavrou a presente Ata, que tem

como suporte, gravação áudio e vídeo digital de tudo o que ocorreu na sessão e que vai ser

assinada pelo Presidente e pela Primeira Secretária da Mesa. ----------------------------------------

O Presidente da Mesa:

A Primeira Secretária:
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