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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

Ata da 5ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda,

de 30 de novembro de 2018

------- Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma

horas,  no  salão  da  Junta  de  Freguesia  de  Fermentelos,  teve  lugar  a  quinta  Sessão

Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda, com a seguinte Ordem de trabalhos: -------

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

------ 1.1 – Ata da 3ª Sessão Ordinária, de 22 de junho de 2018;-----------------------------------

------ 1.2 – Ata da 4ª Sessão Ordinária, de 21 e 25 de setembro de 2018;------------------------

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

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

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

de Águeda acerca da atividade municipal, bem como da situação financeira do Município,

nos termos do disposto na alínea c, do n.º 2 do artigo 25º, do Anexo I da lei 75/2013 de 12

de setembro; --------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.2 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de Fiscalidade Município

de Águeda para o ano de 2019; -----------------------------------------------------------------------------

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

Plano e Orçamento e Mapa de Pessoal para o ano de 2019; ---------------------------------------

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

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

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

------ 3.4.1 – Atribuição de um novo apoio para obras de beneficiação das instalações da

Banda  Marcial  de  Fermentelos  –  Código  Regulamentar  do  Município  de  Águeda  –

Associativismo Cultural Recreativo e Juvenil, f1; ------------------------------------------------------

------  3.4.2  –  Ajuste  direto  para  contrato  de  fornecimento  de  gás  natural  a  duas

instalações,  ao  abrigo  da  cláusula  23.ª  do  caderno  de  encargos  -  Procedimento

RA/DAF/BENS-142/17; ----------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.4.3 – Ajuste direto para contrato de manutenção ao equipamento ar condicionado

do elevador cota alta cota baixa, ao abrigo da cláusula 22.ª do caderno de encargos -

procedimento CF/DAF/SERV-07/18; -----------------------------------------------------------------------

------ 3.4.4 – Aquisição de Serviços de Computação e Armazenamento em Nuvem;----------

------  3.4.5  –  Concurso  público,  sem  publicidade  internacional,  para  locação  de

equipamento informático para o Município de Águeda;------------------------------------------------
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------ 3.4.6  –  Aquisição  de  serviços  de  consultadoria,  acompanhamento  e

desenvolvimento da contabilidade de custo;-------------------------------------------------------------

------ 3.4.7  –  Elaboração  de  Protocolo  para  fornecimento  e  transporte  de  refeições

escolares a crianças do Pré-escolar e aos alunos do 1.º CEB da EB António Graça –

Barrô;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.5 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de ORU – Operação de

Reabilitação Urbana de Águeda;-----------------------------------------------------------------------------

------ 3.6 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para Unidades Proteção

Civil - seguro acidentes pessoais;---------------------------------------------------------------------------

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

candidatura fora de prazo e atribuição de apoio apresentada por três juntas de freguesia

no âmbito de eventos culturais - Código Regulamentar, F4;----------------------------------------

------  3.8 – Tomada de conhecimento do Relatório Semestral da Situação Económica e

Financeira.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

------- Maria João Marques Tavares - Juntos; ------------------------------------------------------------
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------- 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 - PUF de Aguada de Cima; -----------------------------------------------------

------- Jorge Manuel Castanheira Martins - PUF de 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; ---------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

------- Edson Carlos Viegas Santos – Juntos, Vice-Presidente; -------------------------------------

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

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

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

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

------- Antero Ricardo dos Santos Almeida – PSD, Vereadora; --------------------------------------

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

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

a sessão através dos canais de comunicação, 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 ------------------------------------

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

-------  A Dr.ª  Marlene Domingos Gaio,  substituída pelo deputado Carlos Guilherme da

Silva Nolasco; o Presidente da Junta de Freguesia de Aguada de Cima, substituído pela

tesoureira Irene Henriques. -----------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------- CORRESPONDÊNCIA  -----------------------------------------------

------  Grupo Parlamentar Os Verdes, sobre o projeto de resolução nº. 1857/13 quarta,

sobre abolição das portagens na A25. ---------------------------------------------------------------------

-------  Associação  Nacional  das  Assembleias  Municipais,  sobre  comunicação  e

resultado de um inquérito sobre a qualidade da democracia local. --------------------------------

-------  Grupo Parlamentar  Os Verdes,  sobre uma proposta apresentada pelo referido

grupo parlamentar sobre as salas de educação pré-escolar. ----------------------------------------

------- O Senhor Presidente a  Assembleia, deu ainda conhecimento que esteve presente

com o Presidente da Câmara Municipal no Brasil no âmbito nas comemorações dos vinte

e cinco anos de geminação entre Águeda e rio Grande do Sul, bem como na feira Festuris

em Gramado, onde o Senhor Presidente foi agraciado com uma condecoração de Amigos

da Festuris. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------- O Presidente da Assembleia, dá nota de duas correções que lhe foram entregues

pelo deputado Jorge Oliveira, referentes à ata de vinte e um de setembro. Uma na página

vinte e oito, na sua intervenção no início do segundo parágrafo, onde se lê, “pois, para tal,

estão legitimados pelo voto expresso nas suas demais”, deve ler-se, “pois, para tal, estão

legitimados por voto expresso nas urnas”. A outra correção está na página trinta, onde se

lê  no  penúltimo parágrafo  da  intervenção  “a  resposta  às  questões  e  as  informações

pedidas que nos são entregues em tempo útil”, deve ler-se “as respostas às questões e

as informações pedidas que lhes são entregues em tempo útil”.------------------------------------

------- 1.1 – Ata da 3ª Sessão Ordinária, de 22 de junho de 2018; ------------------------------

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

ata da 3ª sessão ordinária de vinte e dois de junho de dois mil e dezoito sido aprovada por

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

------- 1.2 – Ata da 4ª Sessão Ordinária, de 21 e 25 de setembro de 2018; ------------------

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

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

-------  “Na  página  vinte  e  oito,  não  é  apenas  uma  alteração  de  texto,  é  o  resultado

expresso de uma votação, está diferente do que foi aprovado em minuta, que eu recordo-

me de ouvir ler a minuta, no que respeita à proposta apresentada pelo grupo do PSD,

apoio para a aquisição de material escolar e equipamento desportivo básico, eu votei a

favor. Dentro do grupo do partido Socialista fui o único que votei a favor, foi distintivo e de

alguma forma, faço um pouco questão de que a ata seja corrigida neste aspeto. -------------
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------- Já agora gostaria de deixar aqui um alerta, verificar a qualidade da tradução, porque

em algumas frases há claramente desvirtuamento de algum sentido de texto. Num ou

noutro caso o sentido não faz sentido e sugeria que houvesse ou recomendação a quem

está  contratado  para  fazer  a  transcrição  das  atas,  ou  que  houvesse  algum  tipo  de

controlo.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-------  “Tendo  ouvido  aqui  a  intervenção  do  deputado  Farias,  venho  mais  uma  vez

manifestar  o  meu  descontentamento  com  a  forma  como  estão  a  ser  transcritas  as

declarações dos membros desta assembleia e dos membros do executivo, porque das

duas  uma,  ou  a  alteração  ao  acordo  ortográfico  pressupôs  também  uma  série  de

alterações gramaticais que eu tenho desconhecimento e então tenho de me penitenciar e

voltar à escola, ou então temos num documento de uma entidade pública uma série de

violações às regras gramaticais que são difíceis de compreender. Nós temos pontos de

interrogação a meio das frases, às vezes não um, dois por exemplo. Mas, também temos

erros  que  deixam  alguma  perplexidade,  Macieira  de  Alcôba,  escreve-se  com  acento

circunflexo no ó de Alcôba, ou sem acento circunflexo. É que olhando para aquilo que

aparece escrito nas atas, ficamos na dúvida. Houve alguma alteração ao nome da terra? -

------- Senhor Presidente, mais uma vez venho pedir, eu sei que é um trabalho difícil e por

isso mesmo é que deve ser feito, bem feito e naturalmente a meu ver, bem compensado,

é  um trabalho  difícil,  é  um trabalho  chato  certamente,  mas é  um trabalho  essencial.

Senhor  Presidente,  venho-lhe  fazer  mais  uma vez  este  apelo,  de  que  se  melhore  a

transcrição para ata, daquilo que aqui é dito oralmente. Nós sabemos que é difícil a quem

está a fazer a transposição do que é dito para o papel, muitas vezes porque nos períodos

particularmente longos, as frases muito longas é difícil perceber onde é que o orador quer

chegar no fim da sua sentença e muitas vezes há a tentação de se ir  transcrevendo

apenas aquilo que se ouve e depois não há o cuidado de colocar a pontuação de forma a

que o sentido daquilo que fica escrito, bata certo com aquilo que foi dito e portanto, mais

uma vez Senhor Presidente, venho fazer-lhe este apelo, é necessário ter mais cuidado

com a redação das atas. ” ------------------------------------------------------------------------------------

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

------- “Muito obrigado senhor deputado, vou de facto tomar nota e mais uma vez também

apelar a quem faz o serviço para que tenha mais cuidado nesse sentido.” ----------------------

-------  Não havendo mais  intervenções neste ponto,  foi  o mesmo colocado a votação,

tendo a  ata  da  quarta  4ª  ordinária  de vinte  e  um e  vinte e cinco  de setembro,  sido
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aprovada por maioria com um voto contra e duas abstenções. -------------------------------------

---------------- Voto de Saudação dos 43 anos do 25 de novembro de 1975 ------------------

------- O Presidente da Assembleia, informa todos os presentes que deu entrada na mesa

um voto de saudação, 43 anos do 25 de novembro de 1975 escrito pelo grupo municipal

do CDS/PP, passando o mesmo a ser lido: --------------------------------------------------------------

-------“Comemorou-se no passado domingo, o quadragésimo terceiro aniversário do vinte

e cinco de novembro,  movimento que conteve a ala radical  do movimento das forças

armadas,  apoiada  pela  extrema  esquerda,  e  determinou  a  natureza  pluralista  e

democrática do regime político e constitucional português, na senda da consolidação do

processo democrático iniciado pelo vinte e cinco de abril. O vinte e cinco de novembro,

ato singular e irrepetível da nossa história, marca de forma inapagável o fim da transição

revolucionária.  O  povo  português  soube,  não  se  sucumbindo às  manobras  táticas  e

estratégicas de uma franja radical da sociedade portuguesa, que podiam ter resvalado

numa guerra civil, rejeitar uma visão autocrata e internacionalista de Portugal.  O povo

português conseguiu com firmeza, romper com a ditadura de quarenta aos e aceitar um

caminho diferente que nos salvou de uma nova ditadura de sinal contrário. Essa viragem

foi  decisiva para Portugal,  para que Portugal  aceitasse pluralmente uma continuidade

exemplar, uma política de integração europeia e ocidental. Com efeito, este entendimento

vigorou nos últimos quarenta e três anos e foi partilhado pela esmagadora maioria do

povo português. Neste contexto, importa salientar o contributo dos partidos democráticos

e a resistência inconformada de muitas figuras de relevo que permitem que Portugal fosse

hoje um país democrático, prestigiado, aberto e tolerante, integrado numa união europeia

e  em  pleno  desenvolvimento.  É  sob  o  signo  dessa  unidade  feita  pela  história,  que

celebramos uma vez mais, o dia que garantiu o caminho pacífico e democrático do povo

português. Alguns, poderão achar que esta vocação é supérflua, outros pugnaram por

assinalar  este momento como um dia de liberdade e de democracia.  Assim,  o grupo

Municipal  do CDS/PP propõe à Assembleia Municipal  de Águeda,  reunida  a trinta de

novembro de dois  mil  e dezoito,  que aprove um voto de saudação dedicado a todos

aqueles que em 25 de novembro de 1975, colocaram novamente Portugal na senda da

democracia,  da  paz  e  da  liberdade  iniciada  a  25  de  abril  de  1974.  Dar  só  antes

testemunho da nossa gratidão a todos os que souberam como tábua ao apuro militar e

grande coragem moral, cumprir o seu dever, bem como prestar uma devida homenagem

aqueles que tombaram em defesa da liberdade.” ------------------------------------------------------

------- Não havendo inscrições para intervir neste ponto, foi o mesmo colocado a votação
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tendo sido aprovado por maioria com cinco votos contra. --------------------------------------------

------- No seguimento desta votação, o deputado Manuel Farias fez a seguinte declaração

de voto que se transcreve na íntegra: ---------------------------------------------------------------------

-------  “Senhor  Presidente,  começa  esta  proposta  por  referir  um  aniversário  de  uma

comemoração, eu pessoalmente não assisti  a nenhuma comemoração onde quer que

fosse, admito que particularmente tenha existido um outro local que tenham feito alguma

saudação, ou alguma evocação. Comemoração, não me apercebi que qualquer instituição

democrática do nosso país o tivesse feito. Por isso, votei contra.” ---------------------------------

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

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

------- José Vidal: ------------------------------------------------------------------------------------------------

------- “Em primeiro lugar, quero dar os parabéns ao executivo pela bonita decoração da

cidade nesta época do Natal, é só pena que não se estenda às freguesias, não sei se

está previsto alguma coisa para as freguesias como já houve antes, porque nas entradas

das freguesias antes havia uns arcos, pelo menos em cada freguesia e isso dava uma

certa sensação da nostalgia do natal. Sempre que se entrava, havia alguma alegria em

ver as luzes.  Eu pessoalmente gosto,  há pessoas que não gostam, mas de qualquer

maneira dou os parabéns ao executivo, pela magnífica decoração que a cidade neste

momento tem. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Há dois meses mais ou menos, vim aqui e apresentei o caso do deputado Humberto

Moreira ter realizado um contrato com a Câmara. Nessa altura, o Senhor Presidente da

Câmara  disse  que haveria  mais  casos.  Espero  que não,  certamente  disse-o  naquele

momento sem conhecimento dos casos ou não, mas eu gostaria dois meses depois, de

saber se há mais casos, ou se foi caso único e sendo caso único, que não se repita para

bem da transparência, para bem da ética de que os Senhores Deputados todos merecem

em consideração. ------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Outra situação, uma pergunta objetiva ao Senhor Presidente da Câmara, se já foi

encerrado o centro de compostagem. Se não foi, deveria ter sido, se não foi pelo menos

deve ser monitorizado, deve ter guarda, não deve ser permitido que coloquem tudo o que

lá colocaram, porque da outra vez quando houve lá um incêndio, estava lá tudo e mais

alguma coisa,  tintas,  paus,  restos de obras e portanto,  ou é encerrado,  o que deverá

acontecer, ou então deve ter guarda e deve ser monitorizado o que é que lá entra. ----------

-------  Outra situação que foi  aqui  também abordada,  isto é tudo situações antigas,  a

questão dos  lixos,  da  recolha  dos  lixos  e resíduos,  continua a  haver  falhas,  não sei
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portanto, o Senhor Presidente depois dirá, o que é que foi feito durante estes dois meses,

na  recolha  fundamentalmente  a  nível  das  freguesias.  Há  necessidade  urgente  de

substituir alguns contentores que estão furados, mas estão furados há meses e meses, as

pessoas que lá vão tirar o lixo também não assinalam ou não informam a câmara, ou

ninguém informa a Câmara e portanto,  a  Câmara também certamente aí  não poderá

mudar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Outra questão que se pôs aqui, foi em relação à empresa que faz a limpeza dos

edifícios municipais e do contrato. Grandes problemas com a empresa, eles continuam a

acontecer e a minha pergunta é objetiva, por exemplo, na CPCJ, há três semanas não há

limpeza,  mas a  CPCJ é  simples de  limpar  ou  não,  é  se o Senhor  Presidente  tem a

garantia de que estão a ser usados, por exemplo nas piscinas, estão a ser usados no

mercado, em situações mais complexas em termos bacteriológicos, se estão a ser usados

os produtos corretos para a desinfeção, porque as últimas informações que há, é que não

estavam a ser usados. Aliás, como nós sabemos misturam água nos produtos para render

mais,  mas deve haver  uma vigilância.  Portanto,  é  só saber  se já  está solucionado o

problema e se há uma vigilância acrescida da Câmara Municipal sobre esse processo.” ---

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

------ “Naturalmente hoje que inaugurámos oficialmente o natal em Águeda, desejo a todos

um natal muito feliz e naturalmente estou a dirigir-me a vocês, naturalmente orgulhoso

pelo  estado  em  que  a  cidade  está.  Agradeço  também  ao  senhor  José  Vidal  pelos

parabéns que deu e eu acho que sim, que os aguedenses estão de parabéns, porque

efetivamente a cidade está muito bonita. Relativamente a essa questão das entradas das

freguesias, em tempos houve efetivamente e penso que isso se mantém e portanto, não

há novidade rigorosamente nenhuma relativamente a essa matéria. -----------------------------

------- Quanto à questão do centro de compostagem, eu queria-vos dizer que o centro de

compostagem efetivamente foi, e iniciou-se a atividade lá de recolha com intenção de ser

efetivamente um centro de compostagem. O volume extraordinário de resíduos verdes

que têm lá vindo a ser depositados, leva-nos a duas ações muito concretas. Primeiro, e

objetivamente e efetivamente,  o aspeto nem sempre é o melhor,  mas efetivamente é

extraordinariamente eficaz, porque são muitas toneladas que são ali recolhidas, que de

outra forma iriam parar a outros sítios e muitas delas aos caixotes de recolhas de RSUs

com  custos  significativos  para  o  município.  Neste  momento,  não  é  um  centro  de

compostagem, é antes um interposto, um centro de transferência, ou seja, as pessoas

levam ali  efetivamente resíduos verdes e nós depois,  de acordo com um acordo que
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temos com algumas empresas,  nos  levam esses  resíduos  depois  para  incinerar  sem

custos para o município que desde logo é muito bom. Naturalmente que no meio desta

história toda, muitas vezes há efetivamente resíduos que não são os mais adequados que

lá são deixados, lamentamos e tentamos contrariar o mais que podemos, mas o que é

certo  é  que  por  vezes  vai  acontecendo.  Aquilo  que  nós  temos  vindo  a  pesar,  é

efetivamente em termos de eficácia, a coisa realmente resulta. Estamos a tentar e vamos

em breve proceder a algum tipo de melhorias por uma razão muito simples. É nosso

entendimento que se colocarmos aquele tipo de depósito numa zona mais escondida e

menos  acessível,  não  será  tão  eficaz  e  sinceramente  estamos  absolutamente

convencidos que são muitos milhares de euros que nós ganhamos com aquela deposição

que é ali feita. São muitas, muitas toneladas que ali são, como toda a gente pode verificar,

ou seja, é um êxito em termos da eficácia da recolha. Há ali algumas lacunas que vamos

ter que resolver. --------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Relativamente à empresa que nos anda a recolher o lixo, as dificuldades são por

mais conhecidas. São aqui, em Albergaria a Velha, em Oliveira do Bairro, em Estarreja e

em Vagos, toda a gente conhece. Nós, naturalmente que estamos atentos e estamos a

acompanhar o mais de perto que podemos, mas efetivamente tem lacunas. A exemplo

daquilo que eu já informei noutras alturas, aquilo que vos posso dizer neste momento, é

que temos mais um parceiro no concurso que estamos a lançar. Estamos a lançar um

concurso,  estamos  a  fazer  a  consulta  prévia,  no  sentido  de  aferirmos  o  preço  base

conforme  o  código  dos  contratos  públicos  o  obriga  e  portanto,  neste  momento,  o

consórcio  será  formado por  quatro  municípios,  Águeda,  Estarreja,  Sever  do  Vouga e

Murtosa. Albergaria, Oliveira do Bairro e Vagos têm um contrato mais tardio que, portanto,

perdurará  mais  tempo  que  o  nosso  com  esta  empresa  e  portanto,  não  estavam

disponíveis, do ponto de vista legal ainda, para poderem avançar connosco nesta altura.

Lamentamos,  porque entendemos que se  calhar  com mais massa crítica  a  coisa  era

melhor. Mas indiscutivelmente estamos a avançar rapidamente, no sentido de que no final

deste contrato termos imediatamente outro concurso público internacional completamente

resolvido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------  Relativamente  à  empresa  Byeva,  é  um  problema  indiscutivelmente.  Mas,  de

momento posso dizer-lhe e garantir que a Câmara não deve rigorosamente nada a esta

empresa. Estamos a pagar o trabalho efetivamente feito e de acordo com o contrato, a

descontar o que não é feito e o trabalho mau feito cujos relatórios nos chegam, estamos a

aplicar as penalizações previstas contratualmente. Como toda a gente sabe, este contrato
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que temos é de um ano, renovável até três, naturalmente que não temos qualquer tipo de

intenção de o renovar e estamos a usar aquilo que são as prerrogativas. Já agora e mais

uma informação, tivemos uma reunião com as funcionárias da Byeva, estamos a seguir

atentamente o processo e naturalmente preocupados com alguns incumprimentos por

parte da empresa, mas que nesta altura, as coisas estão, diria, que mais tranquilas.” -------

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

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

------- Jorge Manuel Castanheira Martins – UF de Águeda e Borralha: ------------------------

-------  “A minha intervenção vai ser  muito rápida.  Estamos a começar um novo ano e

também acima de tudo, se calhar é importante para nós, na qualidade de executivo de

freguesia, olharmos para algumas situações presentes que temos em mãos, e neste caso

eu trago aqui três situações alarmantes que faço questão aqui de deixar através deste

púlpito e em termos públicos, apesar das situações que eu vou aqui referenciar serem já

identificadas pelos serviços da Câmara e estarem também acompanhadas pelo respetivo

serviço da proteção civil. Falo-vos em primeiro lugar, da estrada camarária 1641, estrada

que liga Borralha ao Candam, existem ali duas situações alarmantes. Aliás, curiosamente

esta  noite  aconteceu uma derrocada de  talude,  que obviamente  neste  momento,  em

parceria com a união de freguesias, com a Câmara Municipal e também com a proteção

civil, foi obrigado a fazermos encerramento da via, a via que liga precisamente Borralha

ao Candam, portanto, passa pelo Souto do Rio. Quero dar aqui a saudação ao Vereador

João Clemente, também ao Victor Silva, que hoje de manhã cedo estivemos, portanto, lá

no  local,  em que  tomámos  as  medidas  necessárias  precisamente  para  a  segurança

pública que é evidente naquele traçado. É algo que nos vem alarmando muito, dado que

há duas situações. Portanto, além da derrocada de talude, da parte superior também da

parte de baixo, há também a remoção de terras da zona inferior do leito do rio e por isso

mesmo, trata-se de uma situação de falta de segurança da via que ali passa diariamente,

nomeadamente falo-vos de um transporte coletivo de alunos que acontece de manhã e

também ao final da tarde e obviamente causa alguma preocupação e aqui faço questão

de  mencionar  dois  pontos.  Um,  antes  de  chegarmos ao  Souto  do  Rio,  quem vai  da

Borralha para o Candam e outro depois do Souto do Rio. Ambas as situações já estão,

portanto, identificadas e obviamente vão ser analisadas e tratadas. ------------------------------

------- O segundo ponto, também na Borralha, trata-se na Rua Eurico Ferreira Sucena,

para os que não conhecem, portanto, quem vem do Intermaché para a zona dos Casais

da Borralha, mais concretamente entre a empresa Raio e o restaurante Cardoso, há ali
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uma zona que tem de facto um perigo alarmante em termos de derrocada de terras com

árvores de grande porte, onde se encontra na parte paralela à travessa Eurico Ferreira

Sucena,  estão  lá  três  habitações que obviamente perante  a  sustentabilidade  daquele

espaço,  causa algum perigo.  Isto ganha alguma estranheza, porque no último furacão

houve precisamente  uma árvore  de  grande porte  que ali  logo a  seguir  ao  raio,  caiu

naquela zona, felizmente caiu num espaço agrícola, portanto, num espaço sem situação,

mas que obviamente que nos carece aqui de alertar, face à fragilidade dos terrenos e

também da força que as árvores têm. ---------------------------------------------------------------------

------- Por último, o largo de Nossa Senhora da Conceição em Rio Côvo. Existem lá dois

carvalhos que se encontram bastante degradados no seu estado de conservação. Esses

dois  carvalhos  encontram-se  sobre,  portanto,  o  largo  infantil  e  sobre  a  paragem  de

autocarro,  portanto,  dos passageiros. Também quando houve o furacão,  houve queda

precisamente de alguns ramos nesse parque infantil  e obviamente carece aqui o meu

alerta e atendendo também que estamos a arrancar para o novo ano,  volto  a repetir

tratam-se de três temas, de três problemas que eu sei que já estão identificados pela

Câmara Municipal e pelo serviço de proteção civil.” ---------------------------------------------------

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

------  “Já  todos  nós  percebemos  o  esforço  que  a  Câmara  Municipal  tem  feito  para

melhorar as vias no centro da nossa cidade e também nas freguesias, mas alguns dos

nossos munícipes têm-nos abordado sobre os acessos à nossa cidade,  grande parte

deles, encontram-se em muito mau estado, e nós gostaríamos de saber o que é que está

o Senhor Presidente, em que é que está a trabalhar para resolver essa situação.” -----------

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

------  “A  minha intervenção prende-se com aquilo  que há pouco o meu colega,  Jorge

Castanheira, também veio aqui falar e tem a ver com algumas situações que nós agora

nos deparámos com o que aconteceu em Borba e que acabam por ficar numa forma de

nos alertar a todos e que tem a ver com o facto de algumas situações estarem em risco.

Eu já alertei os serviços da Câmara, tenho falado com o Senhor Presidente da Câmara,

tive oportunidade até, já de pedir alguns orçamentos para lhe entregar para agilizar aqui

alguns processos, mas, eu queria perguntar, até porque ultimamente não tenho também

conseguido falar consigo como queria. Nós temos uma casa que é propriedade da Junta

de Freguesia, que está numa situação de risco, em Travassô. É uma casa que põe em

causa as casas dos vizinhos, digamos assim, as casas que estão ao pé, e é uma situação

de risco, é uma situação que está de alguma forma a preocupar-me, porque todos os dias
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e cada vez que vem chuva e que o tempo se altera, a casa acaba, portanto, por estar a

cair.  Eu queria perguntar aqui ao Senhor Presidente da Câmara se, de facto,  consigo

contar com a Câmara Municipal para me apoiar nesta situação de demolir a casa com o

máximo de urgência, e também queria falar acerca de outras duas questões todas elas

ligadas a esta situação. ----------------------------------------------------------------------------------------

------- Esta semana, aconteceu o facto de uma estrada em Travassô ter caído para dentro

de um poço. Uma situação que já estava há alguns meses até identificada pelos serviços,

era um muro que estaria já desde o passado mal construído, foi construído em cima de

um poço,  e eu sei  que o Senhor  Presidente ainda não tem conhecimento disto,  mas

queria de facto aproveitar a minha vinda aqui para apelar ao apoio por parte da Câmara

Municipal nesta intervenção. Como todos sabem, eu encontro-me em gestão corrente,

não tenho possibilidade de o fazer, mas é uma situação de risco, estamos a falar de uma

estrada onde passam todos os dias, por exemplo passa o camião do lixo, ou passava.

Imaginemos  nós,  aquilo  que  aconteceu  em  Borba,  imaginemos  nós  o  que  é  que

aconteceria ali, se fosse exatamente naquela hora onde passa por exemplo, a carrinha

das  IPSS’s  com  crianças  e  idosos,  também  passam naquela  via.  Porventura,  aquilo

resvalou numa hora que não passava ninguém felizmente, mas podia ter acontecido ali

um desastre e aquilo que nós assistimos lá em baixo podia ter acontecido aqui bem perto

de nós. Portanto, eu queria aqui também apelar ao Senhor Presidente da Câmara sobre

esta matéria. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Por último, ainda sobre esta questão em relação à proteção civil e acho que todos

nós, enquanto membros da Assembleia Municipal, temos esta obrigação e de alertarmos

e de fazermos com que as coisas se concretizem. Em relação à estrada Águeda-Aveiro,

nomeadamente na zona da Varanda de Pilatos,  porque é uma situação que ainda na

última tempestade,  e eu vi, não foi ninguém que me contou, porque estive lá e andei lá a

cortar árvores também os serviços da Câmara Municipal de facto prontamente estiveram

lá também a cortar árvores connosco, o problema é que aquilo, e vocês já sabem até pela

comunicação social, o problema é que inverno após inverno, precisaria ali de uma solução

de fundo, pois seja do ponto de vista das árvores que caem, seja do ponto de vista das

partes da estrada que cedem, tanto da parte de cima, como da parte de baixo, é de facto

um perigo, numa estrada que todos vocês conhecem o trânsito que tem. Portanto, estas

três situações, eu gostaria de apelar aqui de uma forma pública e também para saber o

que é  que o executivo  pensa sobre  isto  e  o que é  que nos  pode ajudar  sobre  esta

matéria.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- Paulo Sérgio Gomes Tomaz - PS: ------------------------------------------------------------------

------ “O assunto que me traz aqui é no fundo uma boa notícia que a nossa região recebeu

recentemente, por ocasião dos 110 anos da linha do Vouga. Portanto, o governo anunciou

que vai ser feito o investimento, que vai começar para o ano, que se vai estender até

2021. Este investimento de acordo com o anúncio público, implicará uma verba de três

ponto sete, estou a falar de cor para automatização de passagens, quinze delas que são

na nossa linha Sul, portanto, no ramal de Aveiro se quisermos e será esta obra, primeira

já para 2019. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Em 2020, cerca de doze milhões de euros serão para a parte norte e sete ponto,

não tenho aqui anotado, são sete ponto alguma coisa milhões de euros para a ligação

Cernada do Vouga/Aveiro, que ficará para dois 2021. Ora, o que eu venho dizer, penso

que serei acompanhado por muitos dos presentes e por muitos dos nossos concidadãos.

Apesar de haver vozes que desvalorizam de há muito esta linha, tanto em Águeda como

em Aveiro, focando mais a região que nos importa, a verdade é que esta linha é de facto

um símbolo de liberdade,  falo  por  exemplo da minha experiência enquanto jovem de

Valongo do Vouga. Esta linha tem provado a sua importância na ligação de dois polos

fundamentais  da  região,  dois  polos  académicos,  dois  polos  económicos,  dois  polos

sociais  entre Aveiro e Águeda.  E quando falamos de captar trabalhadores,  de captar

investimento,  de  captar  trabalhadores  também  qualificados  e  se  perspetivarmos  as

próximas dezenas de anos, isto é de facto um recurso que poderá ter utilidades para além

daquelas que nós perspetivamos e não quero aqui deixar de referir a vertente turística

que é de valorizar, mas não me parece que deva ser a prioritária. Toda esta introdução

para dizer o quê? Vi também algumas declarações do Senhor Presidente com as quais

todos concordaremos, que no fundo a linha neste momento, principalmente nas aldeias,

tem  muitos  dos  seus  apeadeiros  já  deslocados  em  relação  às  aldeias.  Na  minha

freguesia,  por  exemplo,  são três apeadeiros,  dois  deles  principalmente estarão nessa

situação.  Mas,  é  verdade  que  todos  também concordaremos  que  as  aldeias  não  se

mexeram nas últimas dezenas de anos,  nem os apeadeiros se mexeram. Portanto,  a

realidade  é  que  o  mundo  mudou  e  as  pessoas  neste  momento  já  não  fazem cinco

quilómetros  a  pé  à  chuva para  depois  ir  tratar  de  alguma coisa  a  Aveiro,  os  ritmos

mudaram. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Qual é o repto, o apelo que eu aqui deixo, que nós em Águeda façamos já o nosso

trabalho  de  casa,  sem  com  isto  querer  de  todo  desresponsabilizar  as  entidades

responsáveis, que já manifestaram também a sua prontidão em termos de investimento.
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Este investimento não é sequer perto de uma modernização total da linha. Todavia, será

bastante importante se o podermos aproveitar. Nós, neste momento, temos uma estação

de  Águeda,  e  eu  pude  lá  estar  há  pouco,  que  tem  os  sanitários  fechados

permanentemente.  Temos  uma estação  de  Águeda  onde  já  não  há  portas,  onde  as

entradas  são extremamente  largas,  onde ninguém se consegue abrigar  do  frio  neste

momento,  estamos  a  falar  da  estação  de Águeda.  Se  falarmos dos  apeadeiros,  não

podem ser sítios semi-recônditos, onde as pessoas muitas vezes têm medo de estar.

Portanto, acho que nós enquanto Câmara Municipal, em colaboração com as juntas de

freguesias mais importantes, eventualmente com a ESTGA, com  outras entidades, acho

que devemos rapidamente apresentar um caderno mais do que reivindicativo, um caderno

contributivo, porque me parece essencial, que estes apeadeiros e acho que poderá ser

premente sugerir  e ver se estamos em tempo de o fazer, acho que sim e certamente

sermos recebidos pelas entidades com responsabilidade nesta matéria. Mas, para dizer

que  os  apeadeiros,  podendo  alguns  ter  um  ajustamento  de  localização,  parece-me

essencial que passem a poder ter parqueamento, ou seja, que as pessoas das nossas

aldeias, possam pegar no seu carro, no seu veículo de duas rodas e deixar esse veículo

junto aos apeadeiros e em segurança,  depois  fazer a sua viagem para Águeda, para

Aveiro e também termos em atenção já, à futura compatibilidade de horários e também

garantir  uma  maior  intermodalidade.  Porquê?  Porque  na  verdade  se  a  ligação  em

Sernada  passar  a  funcionar  de  uma  forma  que  hoje  em  dia  não  funciona  para  as

populações, nomeadamente Oliveira de Azeméis, poderemos vir a ter aqui um contacto

totalmente distinto. Estamos a falar da única infraestrutura que dá uma realidade distrital

ao nosso distrito, e eu acredito que é possível que daqui a uns anos ainda possamos falar

aqui de uma possível ligação, talvez com outra tecnologia, à cidade de Coimbra e talvez

um dia possa ser revertido, o que para mim foi um erro colossal que o país fez, que foi

acabar com a ligação ferroviária a Viseu. A ferrovia é sem dúvida o transporte do presente

e do futuro e quando eu tantas vezes aqui referi segurança, a verdade é que ainda é o

que nos garante uma maior  segurança e tem tido uma importância fundamental  para

pessoas idosas,  para pessoas de fracos recursos,  para jovens,  para trabalhadores de

menores posses. A verdade é que esta linha tem de vir a servir muito mais do que isso e

acho  que  tivemos uma ótima  notícia.  Mas,  atendendo até  a  que teremos eleições  e

previsíveis trocas de responsáveis, acho que é o tempo de nos colocarmos em campo

com sugestões muito concretas e eventualmente estes  sete milhões  podem passar  a

outra verba, e portanto, este é o meu repto.” ------------------------------------------------------------
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------- Carlos Filipe Correia de Almeida – PSD: -------------------------------------------------------

------- “A primeira nota vai para o Paulo Tomaz. Faço votos sinceros que o nosso governo

leve a bom porto esse projeto que anunciou,  espero sinceramente.  Se me dessem a

escolher preferia sinceramente a ligação Águeda/Aveiro, preferia dar o meu voto, mas já

que tem que vir alguma coisa que venha então, faço votos que não fiquemos por uma

placa de inauguração, como aquela que temos na ligação Águeda/Aveiro, porque isso

seria com certeza muito mau para o nosso concelho. Portanto, ficamos todos satisfeitos

pelo anúncio, ficaremos muito mais satisfeitos com certeza pelo início das obras e pelo

seu términus. Portanto, naturalmente quando é bom para o concelho, estaremos sempre

todos unidos, juntos, o que vocês quiserem. -------------------------------------------------------------

------- Segunda nota, se o Senhor Presidente me permite, vai para todos os aguedenses.

Desejo a todos, porque com certeza não vamos estar aqui numa próxima oportunidade

antes do natal, a todos um excelente natal, umas ótimas entradas no próximo ano, que eu

acho que é importante com vitalidade, com força e essencialmente com uma coisa que é

fundamental, dizia José Júlio Ribeiro, com o orgulho de sermos de Águeda. -------------------

------- Terceira nota, porque prende-se com esse orgulho de sermos de Águeda, vai, e eu

penso que  toda a  gente  se  associa  a  mim,  ao  Paulo  Lino  e  porque não  ao  Hélder

Fonseca, campeões europeus de futsal,  gente especial,  e se o Senhor Presidente me

permite e não há melhor forma de os saudar, do que com uma salva de palmas. Sei que a

Câmara também já fez esses votos, competia-nos a nós enquanto assembleia fazê-lo e é

uma homenagem singela de todos que o fazemos e obrigado Senhor Presidente por este

rompimento de protocolo. Não me leve a mal por isso. -----------------------------------------------

------- A terceira nota, vai para uma entrevista que eu li sobre o balanço do primeiro ano de

mandato  do  Senhor  Presidente  da  Câmara,  e  porque  eu  gosto  das  coisas  bem

explicadas, não deixei de ler com atenção. Aliás, eu dou muita importância ao que diz e

ao que escreve Senhor Presidente da Câmara, e quando confrontado com o Jornal da

Bairrada, que lhe fez a pergunta, a oposição é construtiva. O Senhor Presidente disse,

claro que não, ainda não vimos uma proposta construtiva para o que quer que fosse. Isto

é tudo mau para eles, entendem que somos desqualificados e eles devem ter todas as

qualificações, mas o povo não entendeu assim, eu também não o entendi e por isso, não

os queria na minha equipa. Foi o que o Senhor Presidente disse ao Jornal da Bairrada. A

opinião dele,  com certeza eu respeito,  estamos em democracia,  mas queria lembrá-lo

alguns pormenores. ---------------------------------------------------------------------------------------------

------- Em fevereiro de dois mil e dezoito, o PSD detetou uma irregularidade no orçamento
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da Câmara, no sentido construtivo informou a Câmara Municipal,  essa irregularidade e

não vou contar aqui a história toda, porque é maçadora, acabou por ter o seu bom porto e

nós,  embora politicamente não concordássemos com a revisão orçamental que sanou

essa irregularidade, acabámos por nos abster em abril, para permitir que esse erro, de

quem está há mais de uma década na Câmara cometeu fosse corrigido. Eu penso que

isto é colaboração, acho eu. ----------------------------------------------------------------------------------

------- Em junho, e eu lembro, por acaso isso depois virou moda, fui a Belazaima e falei

nas bicicletas a pilhas. O Senhor Presidente e muito bem, dou-lhe os parabéns por isso,

retirou a proposta e sei que está a estudar a forma de gastar menos dinheiro. Na minha

perspetiva,  é  um contributo  positivo,  na  dele  não,  eu  respeito.  Com certeza  que  as

pessoas lá em casa terão a opinião delas. ---------------------------------------------------------------

------- Em setembro, o PSD apresentou nesta Assembleia, uma moção para apoio das

famílias  no  que  concerne  à  aquisição  de  material  escolar  e  equipamento  desportivo.

Lembro, esta moção foi aprovada nesta Assembleia, acho que é uma postura construtiva.

Em setembro, nas informações do Presidente, por acaso fui eu que vim aqui e disse, meu

caro Presidente, eu acho que temos que mudar este estilo e devemos fazer o seguinte,

dar importância aquilo que é efetivamente importante e dei-lhe alguns contributos que na

minha opinião seriam necessários para a melhoria da transparência em primeiro lugar e

em segundo, para nós termos um acompanhamento e fiscalização diferente consoante a

importância dos assuntos. O Senhor Presidente ignorou, é uma responsabilidade dele,

mas foi um contributo positivo. -------------------------------------------------------------------------------

------- Em setembro, o PSD quando veio aqui a proposta de empréstimo para a limpeza

das florestas, peço desculpa se porventura não estou a usar o termo técnico, mas isso

acho que também não é importante, no fundo fomos ao rateio, nós assumimos aqui todos

juntos, desculpem lá os meus amigos aí da bancada, um compromisso entre nós, esse

compromisso veio da bancada do PSD, foi um contributo positivo. --------------------------------

-------  Em outubro,  no Estado do Concelho,  eu vim aqui  e lancei um repto ao Senhor

Presidente, disse-lhe, nós temos que resolver o problema da legalização das instalações

das  associações  de  Águeda.  Proponho-lhe  a  constituição  de  um  package  majorado

positivamente,  que  possa  resolver  todos  esses  problemas.  Podemos  falar

detalhadamente sobre isso, para mim é um contributo positivo. Foi com muita surpresa

que  eu  li  o  que  o  Senhor  Presidente  disse.  Sinto-me  até,  enquanto  membro  desta

Assembleia, triste pelo facto de ter lido aquilo que eu li. Nós estamos aqui em primeira

análise, todos independentemente daquilo que pensamos, para contribuir para a melhoria
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deste concelho. Se nós repararmos bem, mas mesmo bem, em oitenta por cento dos

assuntos, não há partidos, não há convicções, estamos todos de acordo. Ler e perceber

isto, para mim, deixou-me triste. Não podia hoje deixar de dar aqui este reparo e é só isso

que eu tenho para dizer.” --------------------------------------------------------------------------------------

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

------- “Antes de falar no assunto que me traz aqui hoje, vou aproveitar a deixa do José

Vidal  e  falar  num assunto que acaba por  trazer à brasa também um pouco a minha

sardinha e tem a ver com a iluminação de natal e o facto de não haver iluminação de natal

nas  freguesias.  Relembro  que  concelhos  vizinhos,  concelhos  esses  governados  pelo

CDS, quer Albergaria a Velha, quer Oliveira do Bairro, têm iluminação de natal em todas

as freguesias e paga pela Câmara Municipal, e daí pedir também ao nosso executivo que

para o ano, procure também deixar as nossas freguesias um pouco mais iluminadas, tal

como acontece nos concelhos vizinhos e que por acaso são governados pelo CDS. --------

------ Mas, hoje venho aqui falar sobre o espaço do cidadão nas freguesias. Em 25 de

setembro  de  2017,  na  semana  anterior  às  últimas  eleições  autárquicas,  a  Câmara

Municipal  enviou para os jornais  de Águeda a notícia  de que os espaços do cidadão

estariam a ser inaugurados. Passado um ano da inauguração, a dez de outubro de dois

mil e dezoito, surge nos órgãos de comunicação social locais, uma informação da parte

da Câmara Municipal, a dizer que todos os espaços do cidadão instalados nas freguesias,

teriam começado a trabalhar desde o 24 de setembro de 2018. Devo dizer aqui, que todo

este processo tem-nos causado imensos transtornos, quer pelas explicações que temos

que  dar  às  pessoas,  quer  pela  parte  burocrática  que  o  mesmo acarreta,  quer  pelas

dúvidas diárias que nos vão surgindo e quer também pelo financiamento que ao que vejo

no orçamento para 2019, não está corretamente cabimentado. Senão vejamos, no que

toca aos procedimentos, as indicações para o funcionamento do espaço do cidadão vão

chegando a conta gotas via e-mail e com muito atraso. Exemplos, dez do nove de dois mil

e dezoito, dia em que nos informa que a data de abertura do espaço do cidadão seria a

vinte e quatro de setembro. Vinte do nove de dois mil e dezoito, dia do envio de apenas

uma credencial para poder trabalhar no espaço do cidadão, quando na nossa freguesia,

são  precisas  duas  credenciais.  Nove  do  dez  de  dois  mil  e  dezoito,  dia  em que  nos

informam para onde devemos enviar os recibos do serviço ADSE do espaço do cidadão.

Vinte e nove do onze de dois mil e dezoito, ontem, ou seja, dois meses depois da suposta

abertura, dia em que nos informam de como deve ser feito o procedimento de envio do

dinheiro  relativo  ao  serviço  CIPOL,  que tem a  ver  com a  revalidação  das  cartas  de
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condução. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Dos três espaços do cidadão da minha união de freguesias, dois deles estão sem

serviços  de  internet  há  mais  de  três  meses,  o  que impossibilita  o  funcionamento  do

espaço do cidadão. Posto isto pergunto, quando será reestabelecida a ligação de internet,

quer no Préstimo, quer em Macieira de Alcôba. Outra pergunta, quem suportará os custos

dos consumíveis,  nomeadamente,  papel,  tinteiros,  envelopes e selos que envolvem o

serviço do espaço do cidadão? ------------------------------------------------------------------------------

------- Até hoje, ainda não recebemos qualquer indicação por parte da Câmara Municipal

sobre  este  assunto.  Mais,  até  ao  momento,  nem todos  os  funcionários  da  Junta  de

Freguesia  do  nosso  Concelho,  receberam  atribuições  de  credenciais  de  acesso  à

plataforma do espaço do cidadão. Assim sendo pergunto, para quando está prevista a

atribuição destas mesmas credenciais. Aqui alerto que enquanto não nos forem enviadas

as credenciais que estão em falta, não vamos conseguir garantir sempre o atendimento,

sobretudo quando um dos funcionários estiver ausente, uma vez que a palavra passe é

pessoal e intransmissível. -------------------------------------------------------------------------------------

-------  Outra  questão,  tem  a  ver  com  o  facto  de  que,  e  segundo  os  procedimentos

recebidos apenas ontem por e-mail, o dinheiro gerado pelos espaços do cidadão, terem

que ser entregues semanalmente na Câmara Municipal por um colaborador da União de

Freguesias.  Considerando  que  a  União  de  Freguesias  dispõe  de  poucos  recursos

humanos,  e  presta  vários  serviços  em  horário  incompatível  com  o  horário  de

funcionamento da Câmara Municipal, não deveria essa responsabilidade ser do município

que dispõe de mais meios e de mais recursos para o fazer e havendo aqui o transporte

por parte das juntas de freguesia, de quem seria a responsabilidade da falta do dinheiro

em caso de perda ou de roubo. Por fim, até à data, ainda não recebemos qualquer verba

da parte do município para nos apoiar nesse serviço. Relativamente a este assunto, foi-

nos dito e prometido pelo anterior Presidente da Câmara Municipal que negociou este

projeto, que cada freguesia receberia duzentos euros por cada espaço do cidadão. Foi-

nos dito em reunião, por mais do que uma vez pelo Senhor Presidente Gil Nadais e tenho

aqui vários colegas ex-presidentes de junta que o ouviram. Relativamente a este assunto,

posso dizer também que depois de analisar o orçamento para o próximo ano, verifiquei

que a cabimentação para este pagamento às juntas de freguesia, não sei se os meus

colegas repararam, mas é de apenas vinte seis mil e quatrocentos euros, quando o valor

correto, seria de sessenta mil euros, porquê sessenta mil euros? Duzentos euros vezes

vinte postos vezes quinze meses, porque foi-nos dito pelo Senhor Presidente da Câmara
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Municipal que o pagamento destes serviços no próximo ano, teria efeitos retroativos ao

mês de outubro deste ano, que foi quando o serviço começou a funcionar nas juntas de

freguesia portanto, duzentos euros vezes vinte postos vezes quinze meses, são sessenta

mil euros. Assim sendo pergunto, a promessa do anterior Presidente da Câmara de pagar

duzentos  euros  por  posto,  é  ou  não  para  cumprir?  Se  é,  porque  o  valor  inscrito  no

orçamento para dois mil e dezanove, é de apenas vinte seis mil e quatrocentos euros?” ---

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

------ “Peço-lhe imensas desculpa pelo meu atraso hoje, não tive oportunidade de votar

contra a primeira ata e ia também votar contra. Todos nós temos a nossa vida e nem

sempre é possível estarmos a horas e peço desculpa também ao Senhor Presidente da

Câmara, eu sei que os nossos horários não são os mesmos, mas às seis da tarde é

impossível  e  completamente impossível  estar  na inauguração do pai  natal  e com isto

quero dizer o seguinte,  estaria com muito gosto, mas mesmo com muito gosto.  Aliás,

também cheguei  atrasado  por  esse  motivo.  Uma pessoa vem de  Barrô  que está  às

escuras, e chega aqui e fica deslumbrado não é, é guarda-chuvas, é pais natais, é isto, é

aquilo  e  para  nós  é  um deslumbramento  brutal.  Portanto,  queria  dar  os  parabéns  à

Câmara Municipal por isso, não sei quanto é que custa, nós havemos de falar isso mais

tarde, talvez para abril, maio, junho, porque nós aqui temos um “delay” somos “smart city”

e  às  vezes  temos  alguma  dificuldade  em  acompanhar  os  tempos.  Mas,

independentemente do custo, que isso deixaremos para uma segunda oportunidade, seria

muito mau e espero que os senhores jornalistas oiçam, que nós nem sempre dizemos só

mal, às vezes também dizemos bem, deixar de admitir que a cidade está linda, a cidade

está mesmo muito bonita. Parabéns ao executivo, embora o cromo seja repetido, veste

vermelho e eu sou benfiquista gosto muito.” -------------------------------------------------------------

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

-------  “Hoje  eu  gostaria  de  abordar  aqui  um tema que  me levou  a  pedir  ao  Senhor

Presidente  da  Assembleia,  com  alguma  rapidez  um  projeto,  porque  de  facto  o

desconhecia e o tempo também foi pouco, como o Senhor Presidente sabe, porque só à

tarde é que conseguimos conversar e eu poder recebê-lo. Também sabemos que entrar

em  Águeda  e  sair  de  Águeda,  que  é  um  flagelo,  não  é  um  problema  de  hoje,

reconhecemos, é um problema do passado. Provavelmente o planeamento que foi feito

ao longo destes anos todos não foi o mais correto. Temos que o admitir e dito isto por

quem nos visita, têm sempre muita dificuldade em chegar a determinados sítios do centro

de Águeda, e não há dúvida nenhuma que eu queira falar aqui de uma obra que se está a
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desenrolar, que é a rua António da Silva Brinco, que entronca com a rua Manuel de Sousa

Carreiro,  uma das  portas  de  entrada para  Águeda,  apesar  de no projeto  dizer  a  rua

António Gomes da Costa, penso que será um mero lapso. Para quem não tem noção

disso e o que viu ali naquelas imediações, quero-vos dizer que pela manhã e nas horas

de ponta, todo ou quase todo o trânsito que vem do sul e do nascente, entra pela Bicha

Moura acima,  virado à Neca Carneiro e entronca naquele entroncamento em frente à

escola Marques de Castilho, que todos sabemos. Não vejo que o projeto seja um projeto

complicado,  pareceu-me  até  de  alguma  forma,  se  me  permitem  esta  ousadia  bem

realizado do ponto de vista do seu troço, mas muito sinceramente tenho muita dúvida,

mas mesmo muita dúvida, que aquele entroncamento possa funcionar. Aqueles pequenos

ilhéus que aparecem, penso que até já estão desmordenizados, não faz qualquer sentido.

Hoje,  queremos  coisas  que  circulem  imediatamente  sem  stops.  Depois  também  me

parece que, pelo menos no projeto não vi um estudo de tráfego que pudesse avaliar esta

situação e deu-me a sensação ao ler o projeto, que a rua importante é António da Silva

Brinco e para mim, essa rua tem muito pouco trânsito. O que efetivamente tem muito

trânsito,  é  a  Manuel  Sousa  Carneiro  e  sinceramente  estou  preocupadíssimo,  porque

passo  ali  à  hora  de  ponta  várias  vezes  e  vejo  que  é  um conflito  de  trânsito  brutal,

acrescentado pela  paragem dos  papás  e  das  mamãs e  dos  autocarros,  em frente  à

Marques de Castilho para deixarem os seus filhos. Preocupa-me muito isto. A obra está

numa fase inacabada. Eu sugiro ao Senhor Presidente da Câmara, se me permite esta

ousadia, que pudesse analisar isto com os seus técnicos. Fazer um estudo de tráfego de

trânsito, do tráfego, penso que também não é difícil, basta que um funcionário esteja ali a

determinadas horas para percebermos a quantidade de viaturas que vêm de um lado e

que  vêm  do  outro,  é  fácil  e  certamente,  avaliar  melhor  esta  situação,  porque  muito

sinceramente acho que estamos a gastar dinheiro numa obra simpática, uma obra que vai

de alguma forma, modernizar todo aquele espaço, uma obra que vai replantar árvores,

uma obra que vai criar novas acessibilidades. Enfim, temos ali alguns edifícios de relevo

como é a fundação Almeida Roque, como a IPSS que está lá também, como é a escola

Marques Castilho, eu acho que o sítio que é condigno, que merece este reparo e merece

certamente uma atenção especial do Senhor Presidente se bem o entender. ------------------

------- Arranjando também, ou repetindo-me um pouco de uma conversa que já tivemos

aqui numa Assembleia Municipal, Senhor Presidente, eu volto à colação com a questão

da Adolfo Portela e sinceramente na altura, o senhor deu-me uma determinada resposta

que eu acatei, porque tenho que acatar e certamente o senhor estava documentado para
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me responder daquela maneira. Eu continuo a assistir e convido todos os que estão aqui

para perceberem o que é que se passa entre o meio-dia e meia e as duas da tarde, junto

à escola Adolfo Portela. Aquilo parece mais do que o trânsito em Angola. Pior do que isso,

porque há de facto também uma grande falta de civismo, reconheço, uma grande falta de

atitude por parte das pessoas. Mas, certamente um dia destes vai ali acontecer o pior,

porque não se respeita  o trânsito,  não se  respeita  as pessoas,  não se respeitam as

viaturas e muito sinceramente também me parece que será muito simples, com poucos

custos, resolver esse problema que também me parece preocupante. ---------------------------

-------  Eu  trazia  aqui  também uma  outra  questão  preocupantíssima  e  aí  era  só  para

corroborar  com  o  Senhor  Presidente  da  Junta  de  Freguesia  de  Águeda  e  Borralha,

relativamente  à  artéria  que  liga  Borralha  ao  Candam.  Passei  há  dias,  numa simples

passagem de pé e verifiquei que efetivamente, estamos ali perante um caso muito sério.

Tenho uma noção muito clara que, para resolver aquele problema será necessário muito

dinheiro,  tenho  essa  consciência,  para  o  resolver  bem  resolvido.  Mas,  sinceramente

também e alertando as questões televisivas que nós ultimamente temos vivido, em que

vimos presidentes de Câmara em apuro e eu não queria de forma nenhuma ver o meu

Presidente de Câmara em apuro, relativamente a uma tragédia que possa surgir naquela

situação. Obviamente que são custos que nós não estamos a contar, são situações que a

própria natureza se encarrega de nos presentear, mas temos que efetivamente encontrar

soluções para resolver este tipo de situações. ----------------------------------------------------------

------ Também gostaria só de deixar aqui uma pergunta ao Senhor Presidente de Câmara,

que tem a ver  com o  mercado municipal.  Eu pedi  também ao Senhor  Presidente  da

Assembleia o projeto do mercado municipal, admito por aquilo que me enviaram, que é

tão  pouco  que  ainda  não  esteja  feito,  compreendo  perfeitamente,  mas  gostaria  de

conhecer  qual  é  o conceito  que se prevê para efetivamente remodelar  ou requalificar

aquele mercado municipal e qual é a perspetiva de todo aquele espaço, já que hoje ele

está efetivamente ocupado por um conjunto de associações da nossa cidade e do nosso

concelho.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-------  “Então  vou  tentar  de  uma  forma  sucinta  mas  esclarecedora,  dar  resposta  às

questões  aqui  colocadas  e  então  começaria  naturalmente  por  saudar  o  Jorge

Castanheira, e o arquiteto Gil Abrantes e naturalmente dizer que estamos bem cientes do

que se passa na estrada Borralha Candam. Eu estive ontem muito perto da meia-noite a

fechar a estrada com o Victor, estávamos lá os dois e fechámo-la muito perto da meia-
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noite. Nós tínhamos uma monitorização muito sistematizada do que se estava a passar

ali,  porque temos a noção de que efetivamente estamos ali perante uma situação que

constitui naturalmente perigo e portanto, ao mínimo sinal, e eu tenho as fotografias tiradas

ontem à  noite  de  algumas  pedras  pequenas,  de  pequeno  porte,  mas  que  caíram e

naturalmente,  não  tive  qualquer  dúvida  e  mandei  fechar  a  estrada  imediatamente.

Estamos já  a fazer  uma intervenção muito  rapidamente  na  questão das  madeiras.  O

Vereador João Clemente, efetivamente, esteve já hoje para tentar resolver essa questão e

depois vamos tentar fazer uma intervenção que garanta o máximo de segurança possível

num sítio  daqueles,  são  dois  os  sítios  que nos  preocupam.  O outro  mais  adiante,  a

monitorização é feita no sentido de percebermos se há ali algum deslizamento daqueles

terrenos,  e  temos  estado  a  fazer.  Mas  agora,  a  situação  mais  perigosa  que  se  nos

deparou nesta altura é, no sítio da Borralha para o Candam antes do Souto do Rio, há ali

efetivamente uma situação bastante perigosa. Portanto, estamos a acompanhar, estamos

preocupados e não vamos naturalmente querer  facilitar  e  agradeço a colaboração da

Junta,  porque  eu  sei  que  o  Victor  inclusivamente  deu  conhecimento  que  estiveram

também preocupados. -----------------------------------------------------------------------------------------

------- A questão das águas do rio Côvo, não conheço. A outra questão junto à fábrica

Raio conheço-a, estamos também a seguir essa situação. Mas, relativamente às águas

do rio Côvo, pelo menos não tinha presente, se calhar não é uma coisa completamente

nova,  mas  não  tinha  completamente  presente,  naturalmente  que  vou  mandar  avaliar

rapidamente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Relativamente à questão levantada pelo Pedro Alpoim e é um facto, nas estradas

nacionais aqui à nossa volta, estamos com algumas questões que não são as melhores e

por vezes, as pessoas confrontam-nos efetivamente com essas questões, porque veem

as estradas em mau estado e pensam que é a Câmara que anda se calhar a tratar de

outros  assuntos  e  a  pavimentar  outras  estradas  noutros  locais  porventura  menos

essenciais e pensam que efetivamente há aqui qualquer tipo de desleixo da nossa parte.

Eu  tive  já,  pelo  menos  este  ano,  três  reuniões  nas  infraestruturas  de  Portugal.  Nós

estamos num processo que convém acompanhar, que tem muito a ver com as questões

relacionadas  com  os  troços  que  já  não  são  itinerários  complementares,  ou  estradas

nacionais, ou melhor, ainda estão dentro desses domínios das estradas nacionais, mas já

não o são,  nomeadamente,  a 333 entre a rotunda de Recardães e o matadouro,  que

ainda é jurisdição da EP e portanto,  é uma estrada que está em péssimo estado. Eu

lembro-me que aqui  há  uns  anos,  nós  estávamos,  quando  se  estava a  programar  a
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intervenção que veio de Oiã e que chegou à rotunda de Recardães,  a ideia era que

efetivamente se processasse e o mesmo tipo de obra fosse feito até cá abaixo. O que

aconteceu entretanto, é que naquele tempo, eu penso que foi no governo do Sócrates

indiscutivelmente houve uma proposta, no sentido de que passámos para a Câmara, até

há um montante financeiro que é também transferido e a Câmara depois faz um projeto

muito mais urbano, muito mais consentâneo com as necessidades mais atuais. O que é

certo é que essa transferência nunca foi feita e o dinheiro nunca cá chegou e portanto,

agora percebe-se que agora esses valores falados naquela altura, não estão nem pouco

mais ou menos em cima da mesa. Mas temos outras questões, a estrada que vai para o

Caramulo  a  partir  de Assequins  está em péssimo estado.  Dessa tenho informação e

digamos que a promessa e a garantia de que está num pacote de obras lançadas pelo

governo  e  agora  no  próximo  ano  de  dois  mil  e  dezanove,  terá  uma  intervenção.

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

------- A outra questão que nos preocupa aqui também, é o troço da nacional número um

entre a rotunda da Mourisca e a Landiosa e portanto, todo este troço, porque a única que

está sobre a jurisdição da Câmara de Águeda, neste momento, é aqui este troço entre a

Repsol, aqui junto ao hospital e a rotunda da ponte ali em baixo, mesmo além da ponte,

aquela rua está péssima e todos nós entendemos que aquela entrada de Águeda não é

minimamente  decente,  está  má  de  mais,  é  ainda  jurisdição  do  IP,  ex  Estradas  de

Portugal.  Nós neste momento, estamos com uma comissão nomeada, no sentido de pelo

menos validarmos alguns troços desta estrada, sobretudo desta estrada, no sentido, face

ao estado em que está e à não previsibilidade de obras por parte do IP, portanto, nós

estamos  a  tentar  negociar  a  transferência  e  portanto,  percebermos  qual  será  a

componente financeira que será transferida para a Câmara assumir pelo menos troços

desta estrada e avançarmos com essas obras, porque há aqui uma questão também ela

muito  importante.  Há  um  conjunto  de  empresas  e  de  empreendimentos  e  de

investimentos  que  se  querem fazer  ao  longo  da  número  um em  Águeda,  no  nosso

concelho, e que estão a ser sistematicamente dificultados pelo IP, eu diria de uma forma

deliberada, no sentido de nos empurrarem para esta solução. Nós temos investimentos,

investimentos significativos, nomeadamente, junto à rotunda do MacDonald's que estão

literalmente  a  ser  encalhados  pelo  IP,  é  empurrarem-nos  claramente,  a  estrada para

fazermos o que quisermos. Estamos num processo negocial e espero sinceramente que a

coisa corra bem, apesar de como bem sabem, em termos de descentralização, uma das

áreas a descentralizar e que está prevista é também alguns troços desativados destes

Ata da 5ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 30/novembro e 5/dezembro/2018



24

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

itinerários principais como seriam estas estradas. Portanto, o processo negocial fica aqui

um bocadinho complicado relativamente a esta matéria, embora também já tenha, através

da Associação Nacional de Municípios, tive a informação de que o governo não prevê

neste orçamento de estado nenhum pacote financeiro para este fim e portanto, parece-me

a mim que aquilo que nós temos que fazer, é tentar agilizar o mais possível este processo

negocial que temos em curso e avançarmos. -----------------------------------------------------------

------ Peço desculpa por me ter demorado mais nesta explicação, mas eu penso que é

bastante importante para percebermos todos o que temos em cima da mesa. Já agora,

neste processo negocial com o IP, eu venho aqui chamar uma outra situação que também

está num processo franco de negociação e que me parece que vai culminar de uma forma

bastante  razoável  e  muito  boa para nós,  que é a  questão dos terrenos  e do  próprio

edifício da estação de Águeda e os terrenos em frente da estação, aqueles dois silvados

que fica um do lado da Juval, outro ao lado da casa do engenheiro David. Estamos já num

processo negocial, em que passarão para a jurisdição pelo menos da Câmara, também

com pelo menos  parte do edificado da estação e ainda estamos a tentar encaminhar o

antigo  bar  que  ali  havia,  o  French  e  aquele  que  era  o  armazém  de  viveres  e  de

mercadorias e um outro, para duas instituições de solidariedade social de Águeda e as

coisas estão muito bem encaminhadas. A 333 é que ainda está fora desse pacote, porque

estamos no sentido de ver se conseguem fazer pelo menos algumas obras, porque o piso

é dramaticamente mau, exemplo da estrada do Caramulo. ------------------------------------------

------- Depois, queria dizer ao Sérgio Neves que efetivamente foi difícil esta semana que

passou nós falarmos, mas, eu numa viagem que fiz de Aveiro e já um pouco fora de horas

parei lá. Parei e estive sozinho a olhar para a casa e a ver e uma das coisas que queria

falar, é que nós temos os orçamentos que enviou e eventualmente que a Câmara vai dar

apoio, assim como já o fez a outras juntas, no sentido de demolirmos a casa, porque ela

precisa  de  ser  demolida,  mas  atenção  nós  temos  que  ter  algum  cuidado,  porque

precisamos, exatamente pelo que se passa com as casas ao lado, há aqui uma conversa

prévia para termos com quem possa vir a fazer o serviço, e com muita calma, porque pior

do que aquilo que está ali é o que nós podemos fazer a seguir e portanto, há aqui esta

questão, mas sim, garantidamente e de acordo com o que falámos, pode contar com o

apoio, porque efetivamente é uma situação perigosa, ou que poderá vir a constituir perigo.

------- Relativamente à intervenção do Paulo Tomaz, eu estive na linha do Vouga, falei já

do que estamos aqui a tentar negociar e ele no aniversário dos cento e dez anos da linha

do Vouga, na feira, tive oportunidade de saudar e agradecer o papel do atual secretário
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de estado Guilherme de Oliveira Martins e a sensibilidade que tem vindo a mostrar nestas

questões da linha do Vouga. Naturalmente que o ministro estará também por dentro desta

situação. A acompanhar também isto, naturalmente, o Presidente da CP, que tem tido

naturalmente  uma  postura  de  vontade,  no  sentido  de  promovermos  melhorias

significativas na linha. A mim que ando há muitos anos nesta luta pela linha e que durante

largos  períodos  e  em muitas  circunstâncias a  vi  seriamente  ameaçada,  eu  é  que fui

naturalmente, e muitas vezes me vi muito pouco acompanhado na defesa da linha. Agora

na feira,  fiquei  por  um lado contente,  por  outro lado preocupado, porque percebi  que

houve um conjunto de municípios na parte Norte a chegarem com esta preocupação da

linha, mas depois deu para perceber que não é bem a linha do Vouga que eles querem.

Eles querem uma ligação ao metro do Porto, e é isto que estão a falar com mudança de

bitola, com outras questões todas portanto, não tem rigorosamente nada a ver com aquilo

que nós desejamos para a nossa linha do Vouga, que é a que funciona. Porque reparem

numa coisa, eles têm trinta e tal quilómetros de linha, têm curiosamente várias URB’s de

dimensão significativa e têm em termos de movimento de passageiros cerca de duzentos

mil ano. Os números de dois mil e dezassete que eu tenho, dão para este troço da linha

aqui, muito perto de quinhentos mil utilizadores e tudo isto porquê, porque efetivamente

nós fizemos um trabalho, temos um trabalho de adaptação dos horários que foi feito com

a CP e com uma ligação muito direta da Câmara Municipal e também temos aqui um

conjunto de alunos que nós temos dentro daquele buffer da linha a serem encaminhados

para  o comboio.  Esta malta que chegou agora,  malta passe a expressão,  mas estes

nossos  municípios  que  chegam  agora  a  esta  defesa  da  linha,  desejo  que  também

comecem a tomar medidas concretas de valorização da própria linha nos seus municípios

e que defendam exatamente isso da linha do Vouga. -------------------------------------------------

------- A questão das passagens de nível é premente. Nós temos duas, ou três, ou quatro

situações aqui que estão perfeitamente resolvidas há uma série de anos. Depois, aqui há

uns anos, foi parada completamente esta questão da supressão das passagens de nível e

saúdo com muito agrado o voltarmos a esta coisa,  porque,  por  exemplo,  temos aqui

questões  e  estou-me  a  lembrar  por  exemplo  de  uma que  me preocupa  seriamente,

porque é extraordinariamente perigosa, que é aquela passagem de nível junto ao corte

para o campo do Mourisquense ali no Vale das Figueiras, junto ao apeadeiro da Aguieira,

que  efetivamente  é  extraordinariamente  perigoso  e  que  precisa  de  uma intervenção.

Tenho lá tudo montado para resolvermos essa questão. ---------------------------------------------

------- Uma última palavra relativamente à questão dos apeadeiros e das estações, nas
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reuniões que temos vindo a ter com o IP e com os técnicos mesmo aqui da Câmara,

temos dado as soluções, e mais, temo-nos constituído como parceiros para a solução,

porque entendemos que a facilidade do acesso ao comboio naturalmente que é um fator

determinante para que o comboio seja utilizado. Eu só queria aqui deixar duas questões,

que são as duas questões que eu lhes levanto. Nós temos um conjunto de crianças, de

jovens e pessoas que ficam aqui em baixo na estação do comboio aqui em Águeda e se

repararmos bem, junto à escola Adolfo Portela e ao centro de saúde de Águeda, a linha

passa  se  calhar  a  menos  de  cem metros  tanto  da  escola,  como da  linha,  não  tem

apeadeiro. Se repararmos bem, as grandes superfícies comerciais estão localizadas ali

em  Alagôa,  até  o  MacDonald's,  vejam  bem,  que  a  própria  juventude,  e  passe  a

publicidade, que está ali tão perto, não há um apeadeiro. Depois reparem bem e é aqui

que afinal de contas as povoações mudaram, durante este século, mais do que um século

mudaram, vejam bem onde é que está a estação da Mourisca. Se alguém da Mourisca,

ou melhor noventa e muito por cento das populações da Mourisca, se quiserem servir-se

do comboio,  têm de pegar no carro para ir  para a estação.  Então, vêm para Águeda

certo? É isto que eu estou sistematicamente a dizer-vos e mais,  estou a dizer que a

Câmara que é parceira, que ajuda, está disposta para isto, porque efetivamente a Câmara

de  Águeda,  desde  há  muito  tempo  que  quer  lutar  pelo  comboio.

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

-------  Depois,  queria-vos dizer que o deputado Carlos Almeida ficou deslumbrado nas

palavras dele com a iluminação de natal e naturalmente que é esse o objetivo, é que as

pessoas venham e se deslumbrem e portanto, obrigado, eu acho que sim e bem e eu

acho que é uma honra  para todos nós,  estamos de parabéns,  porque a  cidade está

efetivamente muito bonita. A questão, e respondendo já ao Pedro Vidal, naturalmente que

podemos efetivamente, a exemplo do que tem acontecido nos outros anos nas freguesias,

fazermos algum tipo de iluminação, mas no próximo ano vai ser contemplado com toda a

certeza. O caminho faz-se a caminhar e vamos continuar a caminhar. ---------------------------

------- Depois, dizer que a entrevista foi a minha opinião e trata-se de uma avaliação mais

global. Relativamente à questão das bicicletas e todos os contributos que possam dar,

naturalmente que os agradeço e só para lhe dar uma nota e para corroborar um bocado

com, e saber que o ouvimos também de alguma forma, posso-lhe dizer que na próxima

assembleia  estou  a  contar  ter  um  modelo  completamente  diferente  das  informações

porque concordamos em absoluto. -------------------------------------------------------------------------

------- Relativamente aos espaços do cidadão, há uma coisa que precisamos todos de
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estar muito cientes.  Primeira questão, na reunião que tivemos com os presidentes de

Junta, ficou esclarecido e dito como é que se vai processar a questão das transferências

financeiras e como é que vamos resolver essa questão. A outra questão que tenho a dizer

é  o  seguinte,  a  Câmara  Municipal  de  Águeda,  tem  uma  funcionária  completamente

disponível  e  ao dispor  para  dar  todos  os contributos e satisfazer  todas  as dúvidas  e

portanto, eu queria sinceramente que todas as juntas de freguesia que têm os espaços do

cidadão a funcionar  e lembro que avançámos na data referida,  com todas as que se

mostraram em condições. Porque atenção, entretanto, no meio deste processo todo que

naturalmente tem a articulação com a agência para a modernização administrativa e que

muitas destas disfuncionalidades não são completamente responsabilidade da Câmara,

porque nós temos que gerir todo este processo, todas as juntas avançaram, todas as que

estavam com meios e condições e sobretudo meios humanos disponíveis para avançar. --

-------  Relativamente  à  questão  muito  concretamente  dos  duzentos  euros  por  posto,

naturalmente  que  desde  o  princípio,  que  tenho  dito  e  dado  o  meu  desacordo

relativamente à solução encontrada. A solução encontrada naquela altura pelo anterior

Presidente  da  Câmara,  dizia  uma  coisa  muito  simples,  uma  Junta  que  tenha  um

funcionário a percorrer três locais um funcionário que percorre três locais, ou seja, vai

uma hora por semana ou duas, ou uma tarde a um sítio, outra tarde a outro sítio e depois

tem o resto do tempo aberto noutro sítio, não pode estar a ganhar em cada um desses

sítios, a mesma coisa que uma Junta que tem num único sítio, durante o tempo todo

assegurado esse serviço certo, e portanto, neste momento, foi absolutamente dito isso.

Nós,  naturalmente,  vamos negociar  isto com toda a calma e toda a tranquilidade.  Os

valores vão ser interessantes e de acordo com o que foi combinado na reunião com os

presidentes da Junta, para a Assembleia de fevereiro, viremos aqui com uma proposta

muito concreta relativamente a esta matéria e que naturalmente contemplará os valores

previstos, porque há alguma dificuldade de algumas juntas a arrancar e foi isto que ficou

combinado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Naturalmente com o furacão Leslie tivemos sérios danos na fibra, nomeadamente

na zona serrana entre o Préstimo e depois Macieira de Alcôba, sérios danos e portanto,

estamos num processo de reposição. ---------------------------------------------------------------------

------- Relativamente ao deputado Gil Abrantes, tem completamente razão. A rua Manuel

Sousa Carneiro é a que efetivamente é o grande alimentador para ali. Ninguém me tinha

falado nesse pormenor e vamos vê-lo com atenção. --------------------------------------------------

-------  Relativamente à escola secundária Adolfo Portela e aquela confusão que ali  se
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passa, é efetivamente e sobretudo uma grandessíssima falta de civismo. Ainda por cima,

eu  diria  que  na  cara  da  GNR  que  podiam  algumas  situações  ser  um  pouquinho

disciplinadora, mas efetivamente o que salta à evidência é claramente falta de civismo.

Vamos ver o que é que conseguimos. ---------------------------------------------------------------------

------- Relativamente às associações no mercado e que têm as suas sedes no mercado,

tivemos aqui uma reunião com todas para as pormos ao corrente do que se estava a

passar. É nossa intenção que o mercado seja mercado e não seja sede das associações.

Pedimos às associações para começarem todas a tentar ver o que é que cada uma pode

fazer por si, no sentido de que temos a certeza de que não conseguiremos resolver o

problema de todas. Na reunião, as pessoas perceberam e até correu de uma forma muito

participativa  e  muito  cordata.  Portanto,  ficámos  de  reunir  outra  vez  em  janeiro  para

avançarmos com situações mais concretas. Mas, é nossa intenção absolutamente de que

o mercado seja mercado e não seja sede de associações.” -----------------------------------------

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

-------  “Só  para  me  explicar,  uma  questão  muito  simples.  Deixou-me  perplexa  a  sua

intervenção relativa a esta questão dos espaços do cidadão. É certo que nós estamos a

viver um tempo de trampices e as trampices habitualmente constituem em chegar e dizer,

não senhor, aquilo que estava combinado não vai ser nada assim, vamos desfazer isto

tudo e vamos renegociar um novo acordo. Ora, o Senhor Presidente da Câmara, foi eleito

com um discurso de continuidade em relação ao executivo anterior, o que não espanta,

porque o senhor era Vice-Presidente da Câmara. O Senhor Presidente da Câmara de

então,  fez  um  acordo  com  os  Senhores  Presidentes  das  Juntas  de  Freguesia,  que

estavam, não é com a pessoa, é com os homens que desempenhavam aquele cargo,

relativamente à implementação destes espaços e à compensação que iria ser feita,  e

aquilo  que o senhor  acabou de dizer  aqui,  é  que não vai  cumprir  esse acordo e vai

renegociá-lo.  Senhor  Presidente,  se  é  assim  deixe-me  dizer  que  me  deixa  bastante

desagradado.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------- “Senhor Presidente, eu penso que não me expliquei bem. Nós vamos negociar isto

com os presidentes de junta todos.  Eu não estou preocupado com um Presidente de

Junta como o Dr. Miguel, estou preocupado com as juntas de freguesias todas.” -------------

------------------------------------ PERÍODO DA ORDEM DO DIA ----------------------------------------

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

Câmara Municipal de Águeda acerca da atividade municipal, bem como da situação
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financeira do município, nos termos do disposto na alínea c do n.º 2 do artigo vinte

e cinco, do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro; -------------------------------------------

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

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

------- “Esta questão é naturalmente para o Senhor Presidente da Câmara, e será mais um

pedido de desculpa da minha parte, porque diz a informação municipal, que o Senhor

Presidente da Câmara esteve em representação da autarquia, na reunião extraordinária

da Assembleia Intermunicipal  da Região de Aveiro e eu não o cumprimentei  e não o

cumprimentei porque não o vi e portanto, gostaria de lhe pedir desculpa, porque se esteve

lá eu não o vi.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-------  “Em  relação  às  informações,  quatro  ou  cinco  notas  breves,  as  primeiras  para

concordar com o Senhor Presidente da Câmara e as segundas para o questionar. Muito

bem, congratulo-me pelo facto de ir  alterar o modelo das informações.  Eu acho muito

bem, eu na realidade estou muito pouco interessado na sua agenda, interessa-me muito

mais aquilo que o senhor consegue e aquilo que o senhor faz do que a sua agenda. Hoje,

as  suas  informações  são  essencialmente  da  vossa  agenda  e  isso  não  é  deveras

importante. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Em relação à explicação que deu sobre os comboios, absolutamente de acordo.

Aliás, se nos recordarmos, antes da tomada de posse deste governo, havia um plano e

havia um investimento definido de cinco milhões de euros salvo erro, ou eram cinco ou

eram dez milhões de euros para a linha de Vale do Vouga que estava definido e que

havia  simplesmente alguma disputa entre  a  parte Norte  e a parte  Sul,  como disse  o

Senhor Presidente da Câmara e muito bem e que este governo chegou e terminou com

ela e depois agora reprogramou, mas, eu não estou nada importunado, se reprogramou, o

que aconteceu. O que eu estou importunado é exatamente com isto. A linha do Vale do

Vouga é importante para nós e temos que estar todos unidos na defesa dela. Só estou a

recordar-me, porque isto foi alvo de várias discussões na CIRA. ----------------------------------

-------  Em relação  a  estas  partes,  em absoluto  acordo  com  o  Senhor  Presidente  da

Câmara.  Em relação  a  outras  três  situações,  em absoluto  desacordo  com o  Senhor

Presidente da Câmara e uma pequena nota em relação à Adolfo Portela. Há claramente

alguma falta de civismo das pessoas, mas há claramente alguma coisa que se tem que

fazer naquela zona Senhor Presidente, porque o que ali é preciso, são zonas de paragem

para carga e descarga de passageiros e portanto, não havendo esse tipo de situações,

Ata da 5ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 30/novembro e 5/dezembro/2018



30

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

tudo se  passa,  ou  o  senhor  com certeza não quer  que nós deixemos as  crianças a

quinhentos metros ou a trezentos metros da escola. Portanto, há que haver mais civismo,

mas há que haver mais intervenção da Câmara e a Câmara hoje já pode intervir junto

com a escola, no espaço da escola, que há ali uma entrada, pode fazer várias situações. -

------- Depois, também me preocupou esta sua intervenção sobre as coletividades que

estão neste momento colocadas no mercado. Quer dizer, a Câmara, eu sei que há um

protocolo sobre isso, decide intervir no mercado e as coletividades que lá estão há muitos

anos, agora desenrasquem-se, é este, foi aquilo que eu percebi. Portanto, a Câmara vai

mandar as coletividades que lá estão para fora e diz que neste momento não tem solução

e que já falou com elas para encontrarem uma solução. Isto preocupa-me, mas veremos

qual vai ser a parte final de toda esta situação. --------------------------------------

------- Hoje que vamos  discutir a ORU e está aqui nas informações também, e como o

Canário Lucas faz parte da ORU, eu recordo que na última Assembleia fiz uma pergunta

ao Senhor Presidente e que se referia a uma notícia, eu na altura mostrei em que dizia o

seguinte, Presidente Gil Nadais pede inspeção à Câmara Municipal de Águeda, em dois

mil e catorze, referente ao negócio do Canário Lucas ir  mal. Fiz-lhe três perguntas na

última Assembleia Senhor Presidente. Se esta inspeção foi pedida, se o senhor conhece

o resultado desta inspeção e se ela chegou efetivamente a ser feita. É importante, porque

na altura o Senhor Presidente da Câmara na altura, Gil Nadais, afirmou aqui que já tinha

pedido uma inspeção à Inspeção Geral de Finanças, sobre este negócio e nós, temos de

ser gente séria, gente de palavra e portanto, foi pedida, tem que haver algum resultado

sobre isso. Gostava que me informasse sobre isso, porque já é a segunda vez que lhe

estou a perguntar sobre isto. ---------------------------------------------------------------------------------

-------  Também  para  acabar  e  porque  está  nas  informações,  vejo  aqui  nas  suas

informações,  deslocação a Cabo Verde,  no  âmbito da  geminação com a ilha  do Sal,

representação do município em Nijmegen, na Holanda, deslocação a França, receção na

Mairie de Paris, encontro com emigrantes, viagem a Manchester no Reino Unido, estou a

falar das viagens do executivo. Eu não tenho nada contra as viagens do executivo, de

andarem fora, mas já tenho uma coisa contra, é conhecerem muito bem o estrangeiro e

não conhecerem Lisboa. Na última sessão, a deputada Carla Eliana, fez um discurso que

vos incomodou muito sobre a falta de peso político desta Câmara. Eu não vou citar, nem

sequer tenho que acompanhar ou desacompanhar, estou a citar aquilo que aconteceu e

eu olhei para estas informações de outubro e novembro e não vejo aqui nenhuma ida a

nenhum sítio do governo,  desta Câmara em dois meses.  Meus caros, nós temos que
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negociar  na  Europa,  mas  também  temos  que  negociar  aqui  e  sobre  isto,  o  Senhor

Presidente há um bocado disse, deram-me garantias. É preciso dizer as garantias são-

nos dadas por quem, mas nós temos que ir  para Lisboa e temos que ir  negociar  as

nossas situações, porque, Senhor Presidente, falemos do tribunal. Não sei que evoluções

existem sobre o tribunal, mas falou-se aqui sobre a questão da saída do juízo de instrução

criminal, por falta de processos, falta de pendências, mas aquilo que hoje sabemos, é que

não  é  bem assim,  é  que  havia,  já  não  existem  porque  o  de  Águeda  já  saiu,  neste

momento,  ainda  não  saiu  legalmente,  mas  já  cá  não  está  o  juízo  três  juízes  nesta

comarca de instrução criminal salvo erro, não sou da área, mas é a informação que eu

tenho, dois em Aveiro e um em Águeda. O total de pendências existentes em Aveiro eram

cento e sessenta. O total de pendências existentes em Águeda eram noventa. Qual foi a

solução, acaba-se com o de Águeda e mandam-se as noventa para Aveiro. Quer dizer,

Aveiro tinha uma média de oitenta por juiz, vão todas para Aveiro em vez de virem de

Aveiro para reforçar as de Águeda, que Águeda estava numa zona mais central. Portanto,

esta é uma luta que não tem nada a ver com uma questão de bairrismo, não tem nada a

ver com o que defendemos no nosso tribunal, tem a ver com justiça e quando se trata de

justiça,  independentemente  do  nosso  bairrismo,  nós  temos  que  pegar  na  malinha  e

sentarmo-nos lá à porta do ministério e à porta dos Senhores Deputados e à porta da

Assembleia da República, e eu não vejo isto aqui nas suas informações e gostava que o

senhor, efetivamente caminhasse mais para Lisboa, não tanto só para o aeroporto, mas

também para o Terreiro do Paço.” --------------------------------------------------------------------------

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

------- “A minha primeira observação vai para aquilo que disse o Senhor Presidente da

Câmara.  Quero-lhe agradecer ter  escutado as minhas palavras e quero-lhe dizer com

toda a frontalidade, que afinal estava enganado vossa excelência,  quando deu aquela

entrevista ao Jornal da Bairrada. Ainda bem que acolhe de peito aberto as propostas que

lhe fizemos e isso é bom, trabalharmos em conjunto. Agradeço-lhe do fundo do coração. -

------- A segunda proposta vai para o Senhor Presidente da Assembleia, não me leve a

mal e gostaria mesmo que a aceitasse. Não sei se este é o ponto correto para o fazer,

mas penso que é importante. Nós temos alguma dificuldade aqui, e o povo português tem

evoluído ao longo dos últimos anos para deixar cair  aquilo  que se chamam os títulos

académicos e aqui nesta instituição, que não deixa de ser uma instituição, que representa

o povo, eu fazia uma proposta, que a partir de hoje passássemos a ser todos chamados

pelo nome. Acabassem os títulos académicos, acabassem os engenheiros, acabassem os
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enfermeiros,  acabassem  os  doutores.  É  uma  proposta  que  com  certeza  todos

concordarão  e  fica  muito  mais  fácil  inclusivamente  para  o  Senhor  Presidente  da

Assembleia. Eu penso que é mesmo assim, somos representantes do povo e devemos

ser do povo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------  A  segunda  questão  é  uma  preocupação  que  eu  tenho.  Nas  informações  do

Presidente,  veio um prémio aqui  e  fomos ganhar um prémio a Barcelona e eu estou

deveras  preocupado com isso.  Há  uns  anos,  eu  lembro-me,  a  Câmara  Municipal  de

Águeda, ganhou um prémio, não sei se o povo lá em casa percebeu isso, mas ganhou um

prémio porque deixou de utilizar  água engarrafada na Câmara Municipal e acho bem.

Portanto, há que contribuir para a melhoria ambiental deste mundo onde vivemos. Mas,

eu continuo quando aqui venho, a beber água em copos de plástico e portanto, eu não

quero incumprir com um prémio que a Câmara ganhou. Pior, é que o Senhor Presidente

da Assembleia e o Senhor Presidente da Câmara, cumprem, e depois amanhã vêm-me

acusar  que eu sou incumpridor,  ou  sou o causador  de perdermos um prémio  que  a

Câmara tem. Eu não quero fazer isso e portanto, eu lanço um repto, das duas uma, ou

vamos ser todos incumpridores da mesma norma, ou passamos a ser todos cumpridores

e assim eu estou mais descansado. Não me leve a mal, mas na minha terra diz-se, ou

são todos filhos de deus, ou são todos filhos de outra coisa qualquer. ---------------------------

------- Relativamente às viagens do executivo, em abril vamos falar disso, mas eu dou os

parabéns ao executivo mais uma vez. Não sei quem é a agência de viagens que trabalha

convosco, não sei, não sei se é uma, se são duas, se são três, se é por ajuste direto, se é

por concurso internacional, não sei. Agora, fazer essas viagens todas com vinte mil euros,

é obra, é obra, mas havemos de falar disso mais tarde. ----------------------------------------------

------- A última questão tem a ver com o seguinte, o Senhor Presidente, às vezes demora

um bocadinho a arrancar, é próprio. Os funcionários públicos às vezes demoram mais um

bocadinho, mas depois vão lá. Em setembro, eu tinha-lhe falado aqui das informações e

ele hoje aceitou o meu repto e entretanto, deu uma entrevista e estava esquecido do que

eu tinha proposto, é natural, mas vai corrigir, ótimo e também lhe pedi, a propósito de uma

intervenção do senhor José Vidal, a lista dos prevaricadores, posso-lhe chamar assim?

Dos prevaricadores que têm contratos de fornecimento com a Câmara Municipal e sei que

ela me vai chegar à mão, agora há tempo, eu agradeço esse facto, e posso dar uma

notícia em primeira mão. Eu não estou nessa lista e fico agradecido. Mas, eu também

pedi  a do executivo e eu lanço um repto ao Senhor Presidente,  que entretanto até à

próxima  me  vai  responder,  se  porventura,  algum  membro  do  executivo  que  tenha
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participações sociais nalguma empresa, tem ou não tem, teve ou não teve, que eu já vi

que isto remonta, tem data de valor,  como dizem os bancos negócios com a Câmara

desde que exercem funções de serviço público, e portanto, deixando-lhe este repto, com

certeza vai responder com todo o carinho.” --------------------------------------------------------------

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

-------  “Eu espero muito sinceramente que a minha intervenção de hoje não cause no

Senhor Presidente da Câmara, o mesmo desgaste que provocou da última vez. Desde

logo porque quando qualquer um de nós, membros desta assembleia e que fazem parte

da oposição,  é bom que se perceba que cada vez que questionamos o executivo da

Câmara Municipal, não o fazemos para ser desagradáveis, não o fazemos para implicar,

fazemo-lo sempre no exercício de um direito e também de um dever. Dever esse que nos

é atribuído e que nos é conferido por um mandato e o Senhor Presidente da Câmara,

disse nessa última resposta à minha intervenção, que os aguedenses não tinham votado

em mim, não é verdade, os aguedenses votaram em mim, podem ter votado menos em

mim, mas o que é certo, é que houve gente que votou em mim e é a essas pessoas que

eu também tenho, eu e os meus colegas que aqui estão têm que prestar contas e por

isso, cada vez que cada um de nós aqui vem questionar o executivo, questionar o Senhor

Presidente da Câmara, não o faz por implicância, fá-lo sim, repito, no exercício de um

direito e também de um dever.  Dando sequência aquilo  que aqui  foi  dito  pelo Hilário

Santos, e que eu também já tinha pensado em fazê-lo, porque também li a informação

escrita  do  Senhor  Presidente,  na  expetativa  de  encontrar  alguma  informação

relativamente, pelo menos, a alguma diligência que tivesse sido levada a cabo nas últimas

semanas relativas ao juízo de instrução de Águeda, porque tinha a ideia que o Senhor

Presidente da Câmara tinha tido uma reunião com o Senhor Presidente da comarca de

Aveiro, mas depois como não vi que essa reunião estava refletida aqui na informação

escrita do Senhor Presidente, fiquei a achar que de facto, se calhar ela não se realizou,

ou a ter-se realizado,  ter-se-á tratado de um lapso dos serviços e assim sendo e na

sequência daquilo que aqui foi questionado, pergunto-lhe, Senhor Presidente da Câmara,

se nestas semanas teve alguma diligência na sequência desta notícia, que entretanto e

como alguns de nós já sabem, eu própria questionei a Senhora Ministra da Justiça, no

âmbito das audições que tiveram lugar no debate da especialidade na Assembleia da

República. Ao que me foi respondido, é que de facto, a proposta que existe, e repito é

apenas uma proposta e que ainda não é definitiva é mesmo para extinguir o juízo de

instrução  de  Águeda.  Essa  proposta  vem  na  sequência  das  informações  que  foram
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prestadas ao Ministério da Justiça pelos órgãos de gestão da comarca de Aveiro, ou seja,

terá  sido  o  Senhor  Presidente  da  comarca  de  Aveiro  que  terá  dado  indicações  ao

Ministério da Justiça,  nesse sentido,  bem como o Conselho Superior  de magistratura.

Aliás, foi-me explicado que o último movimento e por isso é que nós em Águeda, o juiz de

instrução criminal já cá não está, porque o próprio movimento dos juízes já excluiu a vaga

que existia em Águeda e como aqui foi  referido e bem pelo deputado Hilário  Santos,

antigamente  e  até  há  cerca  de  um mês,  dois  meses  talvez,  estavam dois  juízos  de

instrução criminal em Aveiro e um em Águeda. Entretanto, esse juiz já foi eliminado e

neste momento encontram-se apenas dois juízes de instrução criminal em Aveiro. ----------

------- Quem teve oportunidade de ouvir a pergunta que fiz à Senhora Ministra da Justiça,

ela prendeu-se precisamente com essa questão, o porquê de quando nós estamos a fazer

um discurso da base da proximidade da justiça e defendemos a proximidade da justiça,

estamos  a  fazer  com  que  seis  concelhos  do  distrito  de  Aveiro,  sejam  obrigados  a

deslocar-se para a cidade de Aveiro, quando seria mais simples deslocarem-se a Águeda

e eu falo de Albergaria a Velha, falo de Sever do Vouga, Mealhada, Anadia, Oliveira do

Bairro e obviamente Águeda. Fiz-lhe ver, depois numa conversa particular que tive com

ela,  que esta solução,  se do ponto de vista dos números que também já aqui  foram

referidos  pelo  Hilário  Santos,  de  acordo com os  números,  de  facto,  a  pendência  de

Águeda poderia não o justificar, mas isto há que ver os números de várias formas, até

porque os números que serviram de base a este estudo,  são números de dois  mil  e

dezassete, aliás são números de dois mil e quinze a dois mil e dezassete. Sendo no que

se refere a Águeda,  as pendências no juízo de instrução criminal  aumentaram e nós

tivemos em dois mil e quinze e dois mil e dezasseis oitenta e dois processos e em dois mil

e dezasseis dois mil e dezassete, noventa e cinco, enquanto que curiosamente em Aveiro

baixaram, não muito, mas baixaram cento e sessenta e cinco para cento e sessenta e

três. É claro, são dois processos, é irrelevante, mas isto pode refletir uma certa tendência

que eu acho que devia ser dada uma oportunidade e estes números deviam ser avaliados

e analisados com outro pormenor.  Como eu aqui  disse,  da conversa que tive com a

Senhora  Ministra,  não  é  uma  decisão  definitiva.  Ela  disse-me também que  foi  dado

conhecimento às comunidades intermunicipais desta proposta, não é uma decisão, é uma

proposta e por isso, eu também perguntava ao Senhor Presidente da Câmara, se chegou

a ter conhecimento ou não, via comunidade intermunicipal, desta intenção do governo e

no que se refere ao juízo de instrução criminal é tudo. Mas o que me foi dito, aliás depois

não foi a Senhora Ministra que respondeu, foi a Senhora Secretária de Estado da Justiça,
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ela própria, porque eu fiz a pergunta específica, se foi  dado conhecimento ao Senhor

Presidente da Câmara e ela não disse que tinha sido dado conhecimento ao Senhor

Presidente  da Câmara.  Disse que sim, que tinha sido um processo participado pelas

autarquias ao nível  das comunidades intermunicipais.  De todo o modo, fica aqui esta

informação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Depois, como também não vi nenhuma indicação nesse sentido, volto a perguntar

se foi feita alguma diligência no que se refere à ligação da estrada Águeda/Aveiro, até

porque nesta conversa particular que tive com a Senhora Ministra, também acabei por

referir que, muito bem, Águeda ter-se-ia que deslocar para Aveiro, mas isto sem a estrada

e  sem  a  ligação  Águeda/Aveiro,  ainda  é  mais  complicado  e  nós  não  nos  podemos

esquecer  de  um aspeto  essencial,  que  não  sei  se  o  Senhor  Presidente  da  Câmara

também está a par dele. Vão começar brevemente obras na estrada que vem por Eixo e

Eirol, é a municipal pois, porque as obras vão ser feitas pelo município de Aveiro mas, vão

começar obras muito brevemente. Já foi anunciado o lançamento do concurso, creio eu

que foi isso, ou seja, logo que se iniciem estas obras, as deslocações Águeda Aveiro pelo

lado de Eixo vão-se tornar num suplício, mas pior que durante as obras, é depois das

obras, porque aquilo que me foi dito, é que vão ser colocadas várias rotundas, vão ser

colocadas passagens desniveladas e isto vai ser feito em todo aquele percurso Eirol/Eixo.

Eirol não, mas pelo menos Eixo até Azurva e por aí afora. A informação que eu tenho, se

isto se vier a confirmar e se realmente as obras, não estas primeiras que vão ser, é muito

pouco e é só na parte ali da Azurva creio eu, mas o que é certo é que se estas obras

avançarem, viajar de Águeda a Aveiro, vai ser um suplício, porque quem for por Eixo vai-

se deparar com este problema da estrada. Quem for por Oiã, vai verificar aquilo que já me

aconteceu várias vezes, que é apanhar filas indetermináveis ali por causa dos semáforos

de Mamodeiro e por causa dos semáforos de Oiã, sobretudo se for em horas de ponta, e

que muitas vezes acontece, porque se uma pessoa tiver uma diligência para fazer no

tribunal, ou para estar presente no tribunal, vai ter que ir à hora, às nove, ou então ali na

hora de almoço e vai apanhar trânsito de certeza, ou seja, tudo isto acaba por ser um

agravamento  ainda  maior  do  nosso  problema,  que  é  precisamente  a  ligação

Águeda/Aveiro. Por isso, pergunto-lhe também aproveitando este enquadramento, para

fazer  algumas  diligências  no  que  se  refere  ao  problema  da  ligação  e  da  estrada

Águeda/Aveiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Perguntar também se tem tido alguma reunião por causa da Pateira e do rio Cértima

e por fim, porque aí parece-me que a situação já está relativamente avançada, como é
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que está a questão do hospital? Se já foi assinado o contrato, se já há alguma previsão

para  quando  iniciam as  obras?  Depois,  agradecer  também estas  informações  que  o

Senhor Presidente da Câmara há pouco nos deu relativamente à linha do Vale do Vouga,

estas  necessidades  e  estas  sugestões  nomeadamente  quanto  ao  aumento  dos

apeadeiros.  São  informações  úteis  que  espero  que  possam vir  a  ser  bem utilizadas.

Também  depois  para  terminar,  na  última  intervenção  e  a  propósito  da  questão  da

verificação dos tempos,  Senhor  Presidente da  Assembleia,  fique descansado, eu não

quero que a Assembleia Municipal tenha um sistema de contagem de tempos, como tem

a Assembleia da república, nem é necessário nada disso. Basta um simples programa

informático, qualquer informático está habilitado a criar um sistema com um cronómetro.

O que me foi dito é que isso não é nada difícil, qualquer pessoa, qualquer empresa que

esteja a prestar serviços à Câmara, já na área da informática poderá também facultar

esse serviço e por isso, solicitava-lhe mais uma vez, não é preciso ser uma coisa muito

complicada,  mas de facto era útil  para nós,  até para conseguirmos verificar  melhor o

tempo que estamos a usar para podermos também fazer uma melhor gestão do mesmo. -

------- Por fim, e no que se refere aos processos judiciais Senhor Presidente da  Câmara,

já sabemos que está pendente de alguns anos, aquele processo relativamente ao STAL

por causa das carreiras, do reposicionamento das carreiras e nesta informação que aqui

nos é dada, há um processo que ter-se-á iniciado recentemente, porque daquilo que vejo,

temos aqui dezassete do dez de dois mil e dezoito, foi recebida a petição inicial, remetida

pelo tribunal administrativo e fiscal de Aveiro. A pergunta que eu tenho para lhe fazer é,

que processo é este,  porque há-de ser um processo novo,  pelo menos a constar  de

informação que nos foi remetida se a petição foi recebida a dezassete do dez de dois mil

e dezoito, é um processo novo, a contestação foi remetida a sete do onze de dois mil e

dezoito,  que  tem  como  autor  o  STAL,  sindicato  nacional  dos  trabalhadores  da

administração local e por isso, era o que eu lhe queria perguntar, que processo é este e

qual é o seu objeto?” -------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Bom, vamos começar pelo peso e pela falta de peso político. Nós, efetivamente

completámos há pouco tempo um ano de mandato e supostamente não temos peso por

ainda não conseguirmos aquilo que ninguém conseguiu nos últimos anos. Eu gostava de

fazer uma pergunta muito simples. Qual foi a última obra que o estado, o governo fez em

Águeda. Vamos puxar todos pela memória, qual foi a última obra que o estado fez em

Águeda. Atenção estamos aqui a esticar-nos todos, porque o que é que vai acontecer,
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vamos lá ver se todos nos entendemos. Nós tivemos uma verba muito significativa de

fundos  comunitários,  um  milhão  e  seiscentos  mil  em  números  redondos,  atribuídos.

Fizemos  um projeto,  fizemos  uma  candidatura,  foi  feito  um concurso  e  efetivamente

depois foi decidido não avançar e agora temos quinhentos e qualquer coisa mil euros de

fundos comunitários, muito menos do que um milhão e seiscentos mil e temos a Câmara

claramente  a  alocar  a  questão  e  vão  haver  obras  com  toda  a  certeza,  eu  estou

absolutamente  convencido.  Da  parte  da  Câmara,  estamos  ansiosos  que  as  obras

comecem, porque nós queremos requalificar o nosso hospital.   Qual foi a última e eu

lembro-me, tem qualquer coisa a ver ali com aquela variante que vem de Recardães para

baixo, foi a última e foi o parque escolar na Marques Castilho, foram as últimas. As outras

não. Desculpem lá, as outras foram feitas e todas elas de acordo com os seus fundos

comunitários e obras da Câmara. ---------------------------------------------------------------------------

-------- Quando é que apareceram aqui as últimas obras, é que é preciso sermos claros

relativamente a esta matéria. Portanto, num ano aquilo que nós ainda não conseguimos,

foi aquilo que há quarenta anos no poder democrático não foi conseguido por ninguém,

porventura com mais peso. -----------------------------------------------------------------------------------

------ Queria lembrar que esta informação é de setembro e outubro e naturalmente que

sim,  que relativamente e pegando na questão do tribunal,  naturalmente que sim, que

estamos vindo a fazer todas as demarches, as possíveis e naturalmente e desde já e a

exemplo do que informei na última assembleia, queria-vos dizer que pedi, aliás pedi mal

tive conhecimento, uma audiência à Senhora Ministra e ainda não recebi notícia nem da

vontade,  portanto,  a  única  coisa  que  sei  é  que a  Câmara efetivamente  pediu.  Pediu

audiência à Senhora Ministra da Justiça e pedimos também, ao Conselho Superior da

Magistratura e também ainda não foi agendada a referida reunião. Mas por outro lado, já

tivemos duas reuniões com o juiz presidente do tribunal da comarca de Aveiro. Uma, o

juiz presidente teve a amabilidade de se dirigir à própria Câmara de Águeda na reunião

que nós solicitámos e noutra, tivemos a possibilidade de reunir com o juiz presidente e

com os juízes neste momento de instrução criminal do tribunal de Aveiro. Portanto, nós

fomos muito bem elucidados e quando digo nós, eu e o Senhor Presidente da Assembleia

Municipal, estivemos presentes nas duas reuniões, fomos muito bem elucidados acerca

das questões que estão pendentes relativamente a esta matéria e portanto, não nos resta

outra  solução  de  concluirmos  o  seguinte,  se  o  juízo  que  ainda  efetivamente  não  foi

fechado, for fechado é claramente uma questão política porque, da parte do Senhor Juiz

Presidente e dos juízos não levantarem nenhuma objeção, bem pelo contrário, que o juízo
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em Águeda se mantenha. O Conselho superior de magistratura, esse sim, diz, atenção

que há vaga de Águeda, quando vagar não é para abrir concurso e terá sido isto que

passaram. Reparem numa coisa, posso-vos garantir de que eu tive conhecimento deste

processo,  através da ligação da ordem dos advogados que curiosamente na segunda

reunião  com os  juízes  todos,  nos  acompanhou,  o  Dr.  Joaquim Almeida  também nos

acompanhou nessa reunião e portanto, nós e a ligação da ordem dos advogados estamos

muito bem esclarecidos relativamente a esta matéria e portanto, eu estou absolutamente

confiante que sendo uma situação política. Numa altura em que um tribunal, como por

exemplo, e muito bem o de Sever do Vouga que estava encerrado vai reabrir, porquê?

Porque o governo pese em muito a proximidade, eu não tenho grandes dúvidas de que

essa proximidade  vai ter o peso correspondente sentido pelo governo e naturalmente

como é uma questão política isto não vai acontecer e muito sinceramente, eu acredito que

não vá acontecer. Nós estamos claramente na luta, como diz aqui o Senhor Vereador e

bem, e naturalmente que estamos todos na luta e estamos confiantes, porque não há

dúvida nenhuma. Se o tribunal encerrar, foi o governo que o quis encerrar ponto final

claramente meu amigo, com todas as conclusões que nós temos que tirar. No momento

em  que  se  andam  a  abrir  tribunais  que  estão  fechados,  por  causa  da  questão  da

proximidade da justiça. Há uma série de juízos de tribunais noutros locais, que têm muito

menos pendência do que a de Águeda e não se está a colocar questão nenhuma nem a

pôr sequer a possibilidade de os encerrar. ---------------------------------------------------------------

------- Portanto, estes números e a Senhora Deputada naturalmente que tem acesso a

eles, basta querer tem estes números e portanto, há juízos no país, outros juízos, nem

correm  o  risco  de  serem  encerrados  e  têm  menos  pendência  do  que  os  juízos  de

instrução criminal  de Águeda. Portanto,  eu estou absolutamente confiante de que nós

temos todas as condições para que o juízo se mantenha por cá, estou absolutamente

confiante e vamos continuar a luta naturalmente. ------------------------------------------------------

-------  Relativamente  à questão das  estradas,  eu  saúdo que finalmente  a Câmara de

Aveiro vá fazer obras na estrada Aveiro/Águeda, vai fazer aquilo que nós já fizemos há

uns anos. Como toda a gente sabe, até Almear a estrada está um mimo, pertence ao

Concelho de Águeda e é municipal e portanto, recebemos agora a notícia de que vai

entrar em obras em Eirol,  em Eixo, na Azurva, só nos pode deixar satisfeitos, porque

efetivamente há muitos anos que aquela estrada está a precisar de uma intervenção e

portanto,  isso é muito bom.  Mas,  isso não nos resolve o problema claro,  porque nós

precisamos é de uma ligação que nos leve em primeiro lugar à autoestrada e depois
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porque não, que nos garanta este acesso a Aveiro. Estamos naturalmente a trabalhar, eu

e nós, porque gosto naturalmente destas questões todas e também, o município de Aveiro

nesta matéria e estamos a tentar fazer o nosso lobby ainda mais consubstanciado numa

coisa fantástica que toda a gente percebeu, é a primeiríssima prioridade da CIRA em

termos de acessibilidades. Portanto, quando estamos a falar aqui do comboio, de outras

questões,  de  outras  coisas,  a  primeira  aposta  da  Comunidade  Intermunicipal  é

indiscutivelmente a ligação Aveiro/Águeda e isso está absolutamente e de uma forma

absolutamente clara, reconhecido por todos os municípios da CIRA. Onze municípios, que

grande lobby que nós aqui temos. É a primeira, portanto, qualquer outra solução, não

estão a responder à primeira necessidade reconhecida pelos municípios da CIRA e isto é

fantástico.  Nós temos isto neste momento como nunca tivemos. Objetivamente,  na tal

assembleia  intermunicipal  a  que  eu  não  fui,  vejam  bem  que  estava  lá  tudo  isto

perfeitamente,  porque  na  reunião  do  Conselho  da  CIRA  tinha  sido  absolutamente

garantido que estava esta harmonização e esta priorização de obras necessárias aqui

para  a  nossa  Comunidade  Intermunicipal  e  portanto,  estamos  aqui,  é  altura,  muito

sinceramente,  de  nos  unirmos  todos  em  torno  disto.  Isto  é  um  desígnio  que  nós

precisamos, isto não é um assunto nem do Jorge, nem da Câmara, nem dos Juntos, nem

de ninguém. É um assunto nosso e desde o meu primeiro discurso que reclamo como a

grande obra que falta a Águeda e o meu desafio aqui, é claramente que haja união em

torno disto e que todos nós, cada um por si e juntos, unidos, façamos tudo aquilo que

podermos para que seja uma realidade, porque efetivamente é a grande obra que falta a

Águeda e ainda por cima temos este reconhecimento unânime de toda uma região a dizer

que sim senhora, é tempo de fazer esta obra. -----------------------------------------------------------

------- A questão do hospital, o concurso como sabem, decorreu completamente. Eu tive

uma reunião, penso que foi no dia anterior à Senhora Deputada ter estado em Aveiro,

porque disse-me que tinha estado na terça,  eu  tinha  estado na segunda,  aquilo  que

acordei  com  a  senhora  Presidente  do  Conselho  de  Administração  foi  a  forma  de

pagamento, entre aspas, da comparticipação da Câmara, que como sabem, suporta o

grosso da comparticipação nacional e ficou assegurada da seguinte maneira, porque eu

gosto deste tipo de contas, vamos calcular a percentagem que cabe a cada uma das

entidades, portanto, fundos comunitários x, a comparticipação do centro hospitalar y, a

comparticipação da Câmara z, e na percentagem da comparticipação da Câmara, nós

iremos transferir por cada auto de medição aprovado, ou seja, não corremos o risco de

estarmos a fazer uma tranche e a obra por qualquer motivo empancar e ficarmos lá com o
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nosso rico dinheirinho. Portanto, nós vamos pagando à medida que a obra se faz e dessa

forma  absolutamente  tranquila.  Foi  isto  que  ficou  acordado  e  portanto,  quando  nos

disserem que está o primeiro auto para pagamento, eu diria que é um dia de festa para

nós todos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Assinaram o contrato, eu penso que agora são aqueles tempos normais do CCP. O

empreiteiro é um empreiteiro de Braga,  eu sabia o nome mas agora não me consigo

lembrar,  é  um  empreiteiro  reconhecido.  A  seguir  à  assinatura  do  contrato,  têm  que

entregar todos os documentos de habilitação, há um tempo necessário. Depois, também é

preciso o plano de segurança e a partir daí, é feita a consignação, a partir do momento

em que é feita a consignação, começa a contar prazo como toda a gente sabe e portanto,

eu penso que não há objeções nenhumas, pelo menos da parte da Câmara Municipal não

há, estamos ansiosos por começar a pagar. -------------------------------------------------------------

------- A questão daquele processo judicial, é um funcionário que está a reclamar de um

posicionamento,  não  tem  que  ver  com  a  questão  do  STAL.  Já  agora,  posso  dar

informação relativamente a esse processo. Neste momento estão a sair as notificações

para os funcionários,  notificações individuais  a dizerem portanto,  onde é demonstrado

claramente o posicionamento dos funcionários em termos de carreira, para que se possa

aferir e portanto, quais são efetivamente e os montantes a pagar, e aliás, está previsto

como toda a gente já viu aqui, um montante bastante significativo de mais um milhão e

duzentos  mil  euros,  para  fazer  face  a  essa  despesa  no  orçamento  que  temos  para

aprovação.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-------  “Só  para  em  complemento  da  informação  que  o  Senhor  Presidente  aqui  deu

relativamente aos tribunais, foi também referido pelo juízo de instrução de Aveiro, que o

Conselho Superior de Magistratura já há três anos que tem dado indicações para que se

houver alguma vaga no juízo de instrução de Águeda, ela não ser preenchida. Por isso,

esta situação já vem de há três anos a esta parte. Era só em complemento. -------------------

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

------- “Não me respondeu sobre a inspeção geral de fianças, mas, hoje surpreendeu-me

com as suas respostas. O Senhor Presidente da Câmara, veio aqui dizer que a última

grande obra feita pelo estado, sem fundos comunitários em Águeda foi feito no tempo

antigo  do  PSD  nesta  Câmara.  Parabéns,  Senhor  Presidente  por  reconhecer  que

efetivamente, foi essa a última grande obra feita. Eu não gosto de falar do passado, mas é

para recordar para aqueles todos que diziam que nada se fez no tempo do PSD em
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Águeda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Sobre a questão que foi levantada, tinha mesmo a ver com peso político e o Senhor

Presidente diz exatamente isto, se o tribunal ou se o juízo de instrução criminal não ficar

em Águeda, é por falta de peso político. Pois, é isso mesmo que nós lhe dissemos, é que

há falta de peso político da nossa parte, também claro, também se calhar há de outros,

mas pelo menos, o Senhor Presidente está a reconhecer que é isto que acontece e o

Senhor repete se não ficar, é por falta de peso político. Aí está, quem é Presidente da

Câmara, é o senhor não sou eu, paciência.” -------------------------------------------------------------

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

------- “Vou ser breve Senhor Presidente, apenas para um esclarecimento em relação à

afirmação que há pouco esqueci-me de fazer essa retificação. Eu nunca disse aqui que a

Câmara não tinha peso político, naquela intervenção que eu fiz e que tanto abespinhou o

Senhor Presidente, eu nunca disse isso. Disse que Águeda é que estava a perder peso

político e ninguém em particular e eu própria referi, aliás, eu hoje estava a ouvir o Senhor

Presidente da Câmara ainda há pouco e ele parece que me estava a repetir, estava a

repetir  as minhas palavras precisamente naquela minha intervenção. Foi pena Senhor

Presidente, que naquele dia não tenha exatamente dito aquilo que hoje aqui disse, porque

é precisamente isso que todos queremos, é que em conjunto possamos estar mais fortes

e com mais peso, para conseguirmos ter um melhor futuro para a nossa cidade e para o

nosso concelho. Quanto à questão, apenas um esclarecimento, o Conselho Superior de

Magistratura e as informações que têm, batem certo com aquelas que a Senhora Ministra

da Justiça também me deu. De facto, a informação e essa indicação que foi dada pelo

Conselho Superior de Magistratura que não tem nada a ver com o governo, esclareça-se

isso, o Conselho Superior de Magistratura é um órgão independente e não tem nada a ver

com o governo, de facto, tem um papel essencial. Eu pensava que essa folha que tinha,

mas depois irei entregar ao Senhor Presidente da Câmara, porque as informações que

foram para o Ministério da Justiça, é que essa recomendação foi feita pelos órgãos de

gestão do tribunal e isso é importante que se refira, porque é bem diferente daquilo que

aqui foi dito.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------- “Para deixar uma sugestão exatamente dirigida ao Senhor Presidente da Mesa da

Assembleia, uma sugestão à semelhança do que acontece com as informações escritas

do Senhor Presidente da Câmara, a sugestão de que os documentos que são recebidos

no intervalo entre assembleias, entre sessões, tal como por exemplo, aquele estudo sobre
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o funcionamento das instituições democráticas de poder local segundo os presidentes da

Assembleia Municipal,  seria  interessante que estivessem disponíveis  no link,  para ser

acessíveis, se eles forem relevantes, se merecerem alguma atenção, será prático de o

fazer e ir ao encontro da sugestão que nos faz, que os documentos são disponíveis para

consulta, mas não há um instrumento prático. Eu sugiro que esse instrumento prático seja

um link dos documentos da Assembleia Municipal.” ---------------------------------------------------

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

Município de Águeda para o ano de 2019; ------------------------------------------------------------

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

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

------- “Naturalmente que a fiscalidade do município e a proposta que aqui trazemos não

vem  alterar  rigorosamente  nada  relativamente  ao  que  já  tínhamos.  Vem  no  fundo,

alinhada com um propósito que tivemos já  no ano passado, de mantermos a fiscalidade

para os cidadãos no mais baixo que é possível, naturalmente que propomos este pacote

que naturalmente tem uma repercussão direta no nosso orçamento e por isso, a razão de

a trazermos desta forma.  Portanto, estou naturalmente disponível para debater qualquer

tipo de dúvida que surja, sendo no entanto claro, de que temos exatamente a mesma

coisa e a mesma proposta que já tínhamos  para o ano que está em curso e portanto, é

rigorosamente, ou seja, e recapitulando, IMI na taxa mínima, a devolução integral dos

cinco por cento que cabem à Câmara Municipal a todos os cidadãos contribuintes em

sede de IRS, abolição de taxas de direito de passagem no nosso Concelho, as taxas de

proteção civil e de turismo também não aplicadas e relativamente à derrama, um ponto

cinco, ou seja, a derrama máxima, dentro do pressuposto de que a derrama incide sobre

lucros  das  empresas,  portanto  lucro  tributável  das  empresas  e  naturalmente  com  o

esforço que temos vindo a fazer nos últimos anos, no sentido de criar melhores condições

para  as  empresas,  entendemos  que  seja  completamente  justo.  Mais,  entendemos

também dar já um grande benefício às nossas empresas, a partir da baixa da taxa mínima

de IMI que naturalmente tem um peso bastante significativo na maior parte delas. Esta

proposta  volto  a  dizer,  naturalmente  consubstancia  a  fiscalidade  mais  baixa  para  os

cidadãos que temos em todo o distrito de Aveiro. Só uma nota e porque é importante

esclarecer, a derrama só se aplica em empresas com um volume de negócios superior a

cem mil euros, claro.” -------------------------------------------------------------------------------------------

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

------- “O grupo Municipal do CDS defende desde sempre, que ter uma fiscalidade mais
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baixa, é um elemento importante para a afirmação da competitividade do município. A

fiscalidade mais baixa beneficia as famílias e economia e favorece a captação de novos

residentes e a permanência daqueles que já cá estão. A proposta em apreço, mantém a

fiscalidade municipal nos níveis aprovados desde há quatro anos sensivelmente. ------------

------- É importante referir que apesar de não haver agravamento das taxas e impostos

municipais, se prevê um aumento da receita, fruto da melhoria da atividade económica,

pelo que a aprovação desta proposta não produz um efeito que tenha de ser compensado

pelo aumento de outras receitas, ou pelo corte das despesas. Também é positivo que se

mantenha a redução do IMI para as famílias com crianças a cargo, que é uma medida de

elementar justiça, defendida em proposta originalmente pelo CDS, aliás como também foi

proposta  originalmente  pelo  CDS,  a  lei  que  permite  às  autarquias  abdicar  da  sua

comparticipação de cinco por cento do IRS, em favor dos munícipes. Por isso, o grupo

Municipal do CDS, vai votar a favor desta proposta de fiscalidade municipal, e saúda o

executivo por estar a cumprir este compromisso eleitoral. -------------------------------------------

------- Volto, no entanto, a referir a nossa discordância quanto à majoração para o triplo do

IMI dos prédios considerados devolutos,  e volto a questionar o Senhor Presidente da

Câmara,  que  por  esta  altura  já  deve  ter  resposta,  para  uma  questão  que  já  tive

oportunidade de lhe  colocar  quando era vereador.  Dos trezentos e oito concelhos  de

Portugal, quantos estão a aplicar efetivamente a majoração do IMI para o triplo, para os

prédios considerados devolutos nos termos da lei,  ou seja,  que durante um ano, não

tenham consumos, ou contratos de água, luz, telecomunicações e por aí a diante. Por

outro lado, exatamente porque apesar de termos vindo a manter as taxas, a receita fiscal

municipal tem crescido e se prevê que esse crescimento se mantenha, ou cria uma folga

orçamental, entendemos que se deveria começar a aumentar paulatinamente o limite da

isenção da derrama municipal. A derrama municipal é uma taxa que incide sobre o lucro

tributável das empresas, lucro esse, sobre o qual já incide o IRC. ---------------------------------

------- Esta proposta mantém a isenção da derrama para as empresas com volume de

negócios anual inferior a cem mil euros. ------------------------------------------------------------------

------- Na nossa opinião, este limite deveria ser gradualmente aumentado até aos cento e

cinquenta mil  euros permitidos por  lei,  beneficiando assim,  as microempresas na sua

maioria de cariz familiar e com um baixo volume de negócios, que apesar da sua pequena

dimensão, contribuem para a manutenção das atividades económicas e do emprego e

que em grande medida, se veem sempre excluídas dos apoios e benefícios criados para

as empresas, que tendem a ser absorvidos pelas empresas maiores. ---------------------------
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-------  Uma nota final,  esta proposta vem em pacote.  No nosso entender,  não haverá

drama nenhum, aliás até é natural que se entenda por bem, fazer a votação de cada uma

das propostas, como aliás se fez no início deste ano.” ------------------------------------------------

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

------- “A minha primeira questão é a de saber se vamos votar a proposta ponto por ponto

e  alínea  por  alínea,  penso  eu  que  deverá  ser  assim,  estamos  a  falar  de  impostos

diferentes, de taxas diferentes e isso é importante para o meu sentido de voto. Não sei se

já me consegue esclarecer. Farei a minha intervenção global, se quiser depois esclarece-

se isto.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------- “Mas posso já esclarecer. Como foi apresentada em conjunto, eu já sabia, porque já

o ano passado também assim foi e foi aqui apresentada uma proposta, no sentido de ser

aprovada alínea por alínea. Se essa proposta surgir, obviamente que ela será submetida

a  votação  e  não  vejo  inconveniente  absolutamente  nenhum,  uma  vez  que  ela  é

apresentada em conjunto, não sei até que ponto é que eu também terei legitimidade para

só  eu  decidir  se  é  uma  por  uma,  se  deixamos  isso  como  foi  o  ano  passado,  à

consideração do plenário. Penso que seria o mais correto.” -----------------------------------------

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

------- “Eu, da maneira como veio formulada da Câmara e tendo diversos pontos, eu penso

que o Senhor Presidente tem essa possibilidade, mas desde já apresento a proposta para

ser votada ponto por ponto e alínea por alínea.” --------------------------------------------------------

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

------- “Também lhe digo, nem precisa de ir a votação. Se esse for o entendimento geral,

nem precisa de ir a votação. Por mim, não tenho nada a opor contra isso.” --------------------

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

------- “O Senhor Presidente falou há um bocadinho na falta de propostas da oposição,

falou que era a sua opinião que deu no jornal da Bairrada e já que hoje estamos a falar do

IMI, vou aqui recordar uma ata, trinta de setembro de dois mil e oito, o que é que disse na

altura o Senhor Presidente da Câmara Municipal, trinta de setembro de dois mil e oito. “O

senhor Hilário Santos, veio aqui dizer que quando for no próximo ano, que se baixe o

valor das taxas de IMI. Obrigado pela futurologia, mas não sei se quero, a seu tempo isso

será decidido”. Dizia o Senhor Presidente de Câmara na altura, o tal que diz que foi o

único que defendeu a baixa da taxa de IMI. Não, muita gente aqui as defendeu e na altura

nós defendemos, na altura. É importante nós recordarmos o que é que dizia esta Câmara
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e o que é que dizia o Senhor ex-Presidente da Câmara. Dizia ele na altura, foi falado aqui

em política social.  Nós optamos por não aumentar o preço da água e isto é a política

social, ora aí está um bom exemplo daquilo que vocês fizeram durante estes anos todos.

Mas, sobre o IMI, penso que estamos esclarecidos. Sobre o preço da água, sobre isto

tudo,  já  falámos  muitas  vezes  sobre  isto.  Portanto,  em  relação  a  isto,  claro  que

concordamos e realçamos o esforço que a Câmara faz por manter as taxas quase todas

nos seus valores mínimos. Como disse o meu colega Miguel Oliveira, isso também é fruto

de um aumento de receita dos últimos anos que não prejudicou basicamente a Câmara,

mas se a Câmara quisesse receber os valores máximos, com certeza que receberia muito

mais receita. Recordo por exemplo, que ao nível do IMI, já são poucas as câmaras a

praticarem esse tipo de valores, os valores médios andam nos zero trinta e cinco em

termos do país. Nós temos a taxa mínima que é zero trinta, mais coisa menos coisa e

portanto, nós realçamos sempre esse esforço que nós fazemos e eu acho que isto é bom

para Águeda. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Em relação à majoração, eu já falei aqui da última vez. Na última Assembleia, disse

que não concordava com o que estava a acontecer, com a política que a Câmara estava a

seguir ao nível dos prédios devolutos e mantenho. Eu vou votar contra esta proposta da

majoração, porque entendo que a Câmara devia definir claramente quais eram as zonas

em que os seus fiscais atuariam e levantariam todos esses processos, porque como já o

disse,  esta majoração tem um fundamento, é o fundamento de em zonas em que há

alguma pressão urbanística para as pessoas as poderem vir habitar, criarmos condições

para pormos estas habitações que estão devolutas, no mercado. Dei alguns exemplos e

mantenho-os e portanto,  não vendo nesta Câmara, uma decisão que diga, ora vamos

fazer  estas  fiscalizações  aqui  e  ali,  aqui  e  acolá,  sendo  uma  situação  que  está  um

bocadinho ao olho de quem quiser, eu votarei contra esta proposta.” ----------------------------

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

------- “Para saudar desde logo, o executivo desta Câmara Municipal, por manter esta boa

prática do executivo anterior de manter a baixa fiscalidade para o município de Águeda,

mas também e na sequência daquilo que já aqui foi anteriormente referido, para solicitar

que a votação fosse feita em separado em relação a cada uma das propostas. Desde já,

fica aqui também a manifestação por parte do grupo Municipal do Partido Socialista, eu

por acaso tinha ideia que havia uma disposição legal que obrigava a que a votação fosse

feita em separado, mas confesso-lhe que procurei e também consultei algumas pessoas

que poderiam ter mais informação nesta área e não encontrei nada que especificamente
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obrigasse. Mas, parece-me por uma questão de rigor e também de maior transparência

para que seja mais percetível como é que são feitas as votações e o que é que se está a

votar também em concreto. Essa votação deve ser feita em separado, aliás como já aqui

foi solicitado pelos grupos municipais quer do CDS, quer do PSD.” -------------------------------

------- Wilson José de Oliveira Dias Gaio – PUF de Barrô e Aguada de Baixo: --------------

------- “Bom, por uma questão também de coerência, aliás mais que tudo de coerência, eu

ocupo um lugar aqui nesta Assembleia há cerca de treze anos, sempre votei contra a

derrama no máximo. Temos de ser coerentes, a derrama não é um imposto que seja

justo, o lucro tributável das empresas, onde incide a derrama, nem sempre é o lucro que

as empresas têm e por isso e porque as empresas já pagam além de outras taxas e o IMI,

deixo já a minha declaração que voto contra, por uma questão de coerência e porque

sempre aqui defendi que devia haver, ainda que fosse uma redução mínima um incentivo

aos  empresários,  às  empresas  que  criam  riqueza  e  que  pagam  impostos  no  nosso

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

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

-------  “Feita  a  intervenção  do  deputado  Hilário,  eu  queria  dizer-lhe  o  seguinte.

Congratulamo-nos pelo executivo decidir manter a taxa mínima de IMI. Ao contrário da

maioria dos presidentes da Câmara, que afirmam que é um esforço das autarquias, eu

queria lembrar que este executivo quando entrou em funções, a Câmara Municipal tinha

uma receita de IMI cerca  de dois milhões e meio, hoje tem, mesmo com a taxa mínima,

uma  receita  que  ultrapassa  os  cinco  milhões  e  portanto,  há  que  haver  aqui  algum

equilíbrio e por via disso, congratulo o executivo por decidir mantê-la. Não esquecendo

que  mesmo  mantendo  a  taxa  no  mínimo,  nós  pagamos  relativamente  ao  início,  se

quisermos a dois mil e cinco, o dobro de IMI, é fruto da lei, eu sei, podiam aumentá-la, eu

também sei, mas acho que é uma boa medida. ---------------------------------------------------------

------- Relativamente ao IRS, acho o mesmo. Relativamente à derrama, temos opiniões

diversas. Nós PSD, de uma forma geral, já tentámos de tudo com este executivo, quando

defendia as cores do PS e tinha outro Presidente, tentámos de tudo para o motivar a ser

mais competitivo neste imposto. Eu pessoalmente acho que é uma dupla tributação. É a

minha opinião e por princípio eu não concordo com ele, muito sinceramente. Mais, eu

gostaria de estar hoje aqui a discutir, e a nova legislação que saiu em agosto também já

prevê  isso,  um  regulamento  que  previsse  alguns  incentivos  nesta  matéria.  Se  nós

quisermos  e  o  deputado  Manuel  Farias,  já  falou  disso  aqui,  que  esta  questão  das

isenções fosse um pouco mais transparente. Pese embora tudo isto, nós temos de ser
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práticos e o PSD, até para o Senhor Presidente não voltar a ir ao Jornal da Bairrada dizer

que nós não colaboramos, entendemos o seguinte, penso que sabe, porque já foi repetido

várias vezes, não somos de acordo com a derrama, pese embora vamos ser práticos,

vamo-nos abster relativamente a este imposto, votando favoravelmente o IRS, como é

lógico já o saudámos, o IMI também. Quanto à majoração, o nosso sentido de voto está

dado pelo Hilário, vamos votar contra.” --------------------------------------------------------------------

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

------- “Antes de formularmos esta proposta e naturalmente depois do que aconteceu há

cerca de um ano, perto de um ano, nós procurámos e os nossos serviços jurídicos não

encontraram em lado nenhum a obrigação de ter que ser votado ponto a ponto. Eu, hoje

estamos assim, agradeço à senhora deputada Carla Eliana porque efetivamente também

não encontrou e pronto eu não tenho qualquer tipo de objeção. Queria só lembrar todos,

naturalmente que o orçamento que vai estar para aprovação a seguir, naturalmente está a

“linkado” a este pacote fiscal e portanto, naturalmente que há uma coisa que todos nós

temos que perceber. Era extraordinariamente confortável e eu penso que um conjunto de

municípios o tem vindo a fazer, alguns deles que até tinham por exemplo, o IMI na taxa

mínima ou o IRS com a devolução total e que agora fizeram um pouco de marcha atrás e

daqui a uns tempos vão ter uma notícia fantástica nos jornais porquê, porque voltaram se

calhar em ano de eleições, a colocarem as taxas no mínimo. Nós estamos naturalmente

aqui a manter e portanto, já nunca mais seremos notícia, porque para baixo do mínimo

não dá  para descer  e  portanto,  ninguém desce para  baixo  do  mínimo.  Nós  estamos

efetivamente no mínimo que é possível aplicar em termos de IMI, porque quando falamos

de justiça, um cidadão que faz da sua casa tantas vezes conforto, ter que estar a pagar

um imposto todos os anos é justo? -------------------------------------------------------------------------

------- Volto a dizer, a derrama que nós aplicamos e naturalmente que a Câmara tem que

se socorrer de impostos para poder naturalmente funcionar, a derrama é aplicada aos

lucros tributáveis líquidos já e portanto, as empresas com volume de faturação superiores

a cem mil euros, a derrama incide sobre o lucro. Uma empresa que não tenha lucros, não

paga e incide sobre o lucro. Entendemos nós no momento e sobretudo num percurso em

que estamos a fazer  todo um percurso de melhoria  e infraestruturação de uma zona

empresarial,  de  melhoria  das  acessibilidades  às  empresas,  que  estamos  a  apostar

seriamente inclusivamente na infraestruturação a nível de alta tensão para o parque. Acho

que é perfeitamente justo isto que nós estamos aqui a fazer e naturalmente que para os

cidadãos e volto a referir uma situação que é absolutamente importante e que por vezes
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não é tida em conta, as empresas, eu diria que uma grande maioria das empresas, tem

em termos dos pavilhões que têm e sobretudo as empresas industriais,  naturalmente são

grandes  pagadoras  de  IMI.  Quando nós  estamos a  aplicar  a  taxa  mínima de IMI,  já

estamos por aqui também a dar um sinal bastante significativo também às empresas, isto

para não falar claramente em todos os trabalhadores que naturalmente têm aqui uma taxa

mínima  de  IRS,  a  devolução  dos  cinco  por  cento  do  IRS,  que  em  muitos  casos  é

significativo e é efetivamente um ótimo sinal  e agradeço naturalmente as palavras do

deputado Miguel, quando disse aqui que também são um fator de competitividade, claro

que sim e é nessa perspetiva que o estamos a fazer. Portanto, eu não tenho nada a

objetar que façam a votação ponto a ponto, naturalmente que perante a reprovação de

algum dos impostos, naturalmente que temos as contas furadas daqui a um bocadinho no

orçamento.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------- “Muito obrigado Senhor Presidente. Então vamos passar à votação e irei fazer então

a subdivisão dos impostos e passará o ponto a ter o ponto 3.2.1. será o IMI, imposto

municipal  sobre  imóveis,  o  ponto  3.2.2.  IRS,  imposto  sobre  rendimento  de  pessoas

singulares, o ponto 3.2.3. derrama, o ponto 3.2.4 taxa municipal de direitos de passagem,

o ponto 3.2.5. taxa municipal de turismo e o ponto 3.2.6. taxa municipal de proteção civil.” 

------- 3.2.1. IMI, imposto municipal sobre imóveis. ---------------------------------------------------

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

------- “Senhor Presidente, muito obrigado. Basicamente o que o Senhor Presidente está-

nos a dizer é o seguinte, o ponto um, implica a fixação do IMI em zero trinta e ao mesmo

tempo implica a majoração de prédios devolutos e em ruína para o triplo, a majoração do

imposto municipal sobre prédios urbanos e degradados em trinta por cento e a redução

do IMI para as famílias, em vinte, quarenta e setenta euros. É isto?” -----------------------------

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

------- “É isto.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------- “O senhor está a propor que se vote isto tudo em bloco. Certo?” --------------------------

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

------- “Foi o que aconteceu o ano passado.” -------------------------------------------------------------

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

------- “Sendo assim, lamento dizer, mas terei que votar a proposta toda contra, em bloco,

porque  só  estou  em desacordo  com  uma  alínea,  mas  assim  o  querem fazer.  Muito
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obrigado.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Colocada à votação, a proposta relativa ao IMI, foi aprovada por maioria,  com a

seguinte distribuição de voto: --------------------------------------------------------------------------------

------- PSD — seis votos contra, uma abstenção e três votos a favor; -----------------------------

------- CDS — três votos a favor; -----------------------------------------------------------------------------

------- Juntos — treze votos a favor; ------------------------------------------------------------------------

------- PS — uma abstenção e cinco votos a favor. -----------------------------------------------------

------- Declaração de Voto:-----------------------------------------------------------------------------------

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

------- “O PSD votou contra esta proposta. Primeiro, porque discorda que tenha que ser

votada em bloco. Segundo, não concorda com a majoração da taxa do imposto municipal

sobre prédios urbanos devolutos e prédios em ruínas para o triplo. Concordando com a

alínea B e C da proposta, não concorda com a alínea A e concorda efetivamente com os

zero trinta.  Penso que ficou esclarecido a nossa posição.” -----------------------------------------

------- 3.2.2.  Derrama. -----------------------------------------------------------------------------------------

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

proposta relativa à derrama, sido aprovada por maioria com a seguinte distribuição de

votos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------PSD — 1 voto contra, 8 abstenções e 1 voto a favor; ------------------------------------------

------- CDS — uma abstenção e dois votos a favor; ----------------------------------------------------

------- Juntos — 3 votos a favor; -----------------------------------------------------------------------------

------- PS — Seis votos a favor. ------------------------------------------------------------------------------

------- 3.2.3. IRS, imposto sobre rendimento de pessoas singulares. ----------------------------

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

proposta relativa ao IRS, sido aprovada por unanimidade. ------------------------------------------

------- 3.2.4. Taxa municipal de direito de passagem. ----------------------------------------------

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

proposta  relativa  à  taxa  municipal  de  direito  de  passagem,  sido  aprovada  por

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

--------- 3.2.5. Taxa municipal de turismo. --------------------------------------------------------------

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

proposta relativa à taxa de turismo, sido aprovada por unanimidade. -----------------------------

------- 3.2.6. Taxa municipal de proteção civil. --------------------------------------------------------

------- Não havendo intervenções neste ponto, foi o mesmo colocado à votação, tendo a
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proposta relativa à taxa municipal de proteção civil, sido aprovada por unanimidade. -------

-------  3.3. Análise e votação da proposta da Câmara Municipal das Grandes Opções do

Plano e Orçamento e Mapa de Pessoal para o ano de 2019. ---------------------------------------

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

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

------- “Senhor Presidente, obrigado. Penso que desta vez e temos efetivamente toda uma

introdução,  num  documento  escrito  que  acompanha  o  nosso  Orçamento  e  Plano,  e

portanto, eu diria que ficaria muito mais disponível para qualquer questão que me seja

colocada  e  qualquer  esclarecimento  que  possamos  fazer,  porque  efetivamente  ficará

sempre qualquer que seja a intervenção que faça, muito por dizer.” ------------------------------

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

-------  “É para  o  mesmo efeito  relativamente  ao ponto anterior.  O grupo Municipal  do

Partido Socialista solicita que este ponto também seja desagregado, ou seja, votado em

separado, votado primeiro o orçamento e depois o mapa do pessoal, em duas votações

distintas.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Da análise ao documento das grandes opções do plano e orçamento para o ano de

dois mil e dezanove, considero que não será ainda desta vez que vai acontecer o tão

anunciado investimento em força nas freguesias, continuando a grande maioria das obras

a serem efetuadas no centro da cidade. Como todos sabemos, o orçamento continua

bastante  empolado  e  é  quase  uma cópia  do  de  dois  mil  e  dezoito.  Todos  sabemos

também que as receitas reais da Câmara Municipal, rondarão os vinte e sete milhões de

euros  e  as  despesas  correntes,  são cerca  de  vinte  e um milhões,  pelo  que sobram,

apenas seis a sete milhões para investimento, o que é manifestamente pouco para um

concelho como o nosso. ---------------------------------------------------------------------------------------

------- Se tivermos em conta as obras em curso e as previstas para o centro de Águeda, a

requalificação  urbana  em  várias  ruas,  hospital,  centro  de  saúde,  residências

universitárias, ligação ciclável às zonas industriais, reabilitação do mercado municipal, do

parque do alto  da vila,  dos edifícios  da casa do Adro e espaço envolvente e outras,

facilmente se entende, que o dinheiro que vai sobrar para as freguesias não será muito

significativo.  Portanto,  e  a menos que se consigam muitos apoios financeiros a fundo

perdido, ou se recorre a financiamento na banca, o cenário não me parece muito risonho.

------- As Juntas de freguesia e uniões de freguesias, ficarão dependentes de contratos

interadministrativos  que  assinarem  com  a  Câmara  para  realizarem  obras  nas  suas
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freguesias e nesta área, esperamos que os mesmos venham a correr bastante melhor

que neste ano de dois mil e dezoito. -----------------------------------------------------------------------

-------  Incompreensivelmente,  até porque o Senhor Presidente da Câmara tem tido há

vários mandatos, a função de coordenar com os Senhores Presidentes de Junta estes

contratos, os mesmos só foram assinados em setembro, sendo que o prazo limite para

execução das obras, é trinta de novembro. --------------------------------------------------------------

------- As páginas treze e catorze do texto de apresentação das grandes opções do plano,

vêm referidas várias obras nas uniões de freguesias, com exceção da união de freguesia

de Belazaima, Castanheira e Agadão, que não aparece mencionada nesta relação de

obras. Algumas delas, são já nossas velhas conhecidas, como é o caso da requalificação

do largo da Senhora da Saúde em Fermentelos. Esperamos que desta seja de vez, pois

depois  de  tantas  promessas,  esta  obra  é  mais  que  merecida  e  só  peca  por  tardia,

esperemos também, que todas as outras nas várias freguesias se concretizem. --------------

-------  Em  relação  à  Pateira,  há  uma  verba  de  cem  mil  euros  no  orçamento,  para

implementação do observatório de ave e fauna e estação de biodiversidade. Há já algum

tempo que se vem falando deste observatório e eu gostava que o Senhor Presidente nos

esclarecesse se isto vai mesmo avançar. Aparece também uma verba de quatrocentos mil

euros para valorização ambiental da Pateira. Acho que seria importante que nos fosse

dada informação mais concreta do que a Câmara pretende fazer com este valor, que me

parece manifestamente insuficiente para a dimensão dos problemas existentes. -------------

------- O Senhor Presidente da Câmara participou na definição do plano de investimentos

propostos pela CIRA, no quadro do PNI vinte trinta. O tema da Pateira, já foi abordado na

última assembleia intermunicipal  e  embora o Presidente da CIRA tenha afirmado que

estava previsto investimento na nossa lagoa, não me parece que esteja nada mencionado

em concreto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Temos que fazer tudo para tentar evitar que os maiores investimentos no quadro da

CIRA, continuem a ir em grande parte para os municípios do litoral. ------------------------------

-------  Em  relação  aos  nossos  cinco  rios,  continuamos  a  ter  problemas  de  poluição,

principalmente no Cértima e também no Marnel. Se no Cértima os maiores problemas

estão a montante e derivam de concelhos vizinhos, já no caso do Marnel, parece-me que

o problema é mesmo no nosso concelho. Tanto num caso, como noutro, a Câmara tem

que fazer os possíveis para que essas situações sejam minimizadas e eliminadas, pois a

legislação ambiental existe e é para ser cumprida. ----------------------------------------------------

------- Sobre o rio Águeda, embora continuem ali mencionadas as intervenções tendo em
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vista  minorar   o  efeito  das  cheias,  quero  chamar  aqui  a  atenção  para  o  estado  de

abandono em que se encontra o parque Municipal do Souto do Rio e uma situação que já

foi  aqui  falada  várias  vezes,  que  considero  ainda  mais  grave,  que  é  o  estado  de

perigosidade da estrada municipal  de acesso entre o  Vale do Forno na Borralha e o

referido parque que dá também acesso ao lugar do Candam. Em alguns pontos e como

aqui também já foi dito, o perigo de derrocada é iminente. Estive hoje à tarde no local e

verifiquei que a proteção civil municipal, em colaboração com a união de freguesias de

Águeda e Borralha, tinha encerrado a estrada.  Esta medida merece ser aplaudida e já

deveria ter sido tomada há muito tempo, mas vale mais tarde que nunca. É que esta

situação não  é  de  agora,  já  se  mantém há vários  anos.  Esperamos agora  que  seja

efetuada a necessária intervenção o mais breve possível, pois os residentes do Candam,

para chegarem às suas casas, têm que dar a volta pelo parque empresarial do Casarão,

sendo obrigados a percorrer vários quilómetros a mais.” ---------------------------------------------

------- Isabel Cristina Correia Ferreira - PS: ------------------------------------------------------------

------- “No campo da educação, as grandes opções do plano e orçamento para dois mil e

dezanove, revelam que o executivo planeia apostar no crescimento do projeto Águeda

Educação+, passando dos seiscentos alunos e mais de cem professores envolvidos, para

o  triplo  nos  próximos  três  anos,  com  melhorias  e  adaptações.  A  acompanhar  este

incremento, está previsto no orçamento, um investimento de noventa e sete mil euros a

repetir-se nos anos seguintes, perfazendo um total de trezentos e oitenta e oito mil euros.

Recuamos um pouco no tempo, para um breve esclarecimento sobre o que é o projeto

Educação+. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------  O projeto  Educação+,  iniciou-se em dois  mil  e  quinze,  como um projeto piloto,

inovador, ambicioso em duas turmas na escola básica Fernando Caldeira e define-se, nas

palavras do site da Câmara,  como a implementação de salas de aula,  com sistemas

tecnológicos integrados de hardware,  software e plataformas de ensino,  que pretende

desenvolver  um trabalho  de  melhoria  contínua,  da  pedagogia  e   das  tecnologias,  da

eficiência e evolução da qualidade do ensino e da aprendizagem, como resultado do uso

de novos modelos pedagógicos e de ensino. Segundo o que está publicado, foi avaliado

no final  desse  ano  letivo,  por  professores  e  alunos,  em termos  qualitativos,  tendo-se

ficado como muito positivo sobretudo no que toca ao comportamento em sala de aula e à

melhoria  da  concentração  dos  alunos  nas  matérias  lecionadas  e  no  ano  seguinte,  o

projeto foi alargado a mais de seiscentos alunos, em vinte e oito turmas, distribuídas por

todos os agrupamentos do concelho.  Para implementar este projeto,  foi  celebrado um
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contrato no valor de trezentos e oitenta mil euros mais IVA, a vigorar durante dois anos

até ao final do ano letivo de dois mil e dezassete dois mil e dezoito, após o pagamento do

projeto  piloto  no  valor  de  dezoito  mil  duzentos  e  dez  euros.  O  contrato  engloba  a

aquisição de equipamentos e plataformas de ensino digitais. ---------------------------------------

------- As nossas perguntas prendem-se com a avaliação do projeto, antes da decisão de

avançar para a sua expansão. Primeiro, em concreto e relativamente a este ano letivo,

qual o número de equipamentos distribuídos e qual o número de crianças por turma e

agrupamento  a  usufruir  da  utilização  dos  tablets.  Segunda,  qual  o  acolhimento,

recetividade e adesão por parte dos agrupamentos,  neste ano letivo.  Terceira,  qual a

monitorização  e  avaliação  feita  pela  Câmara  Municipal  de  Águeda,  ou  pelos

agrupamentos, no sentido de avaliar o acréscimo do sucesso escolar com o resultado da

atualização dos tablets. Quarto, qual o custo do programa até ao momento, e como se

repartem os  gastos.  É  necessário  celebrar  um novo contrato  para  os  próximos  anos

letivos, uma vez que o existente já terminou? -----------------------------------------------------------

-------  Estas questões não são novas,  foram colocadas pelo  vereador do PS,  António

Gama, pela primeira vez a trinta de outubro e ainda não obtiveram resposta. Estando o

executivo a apostar no crescimento deste projeto, e tendo em consideração os custos

associados, gostaríamos de saber o resultado, o sucesso baseado em números, dados e

resultados estatísticos, enfim, o que deveria ser natural quando se discute educação e

não apenas ideologia. ------------------------------------------------------------------------------------------

-------  Em suma,  o investimento  realizado refletiu-se em resultados  diretos  e  indiretos

palpáveis,  suficientemente  fortes  para  justificar  um  investimento  adicional  para  os

próximos anos? Essa é a grande questão.” --------------------------------------------------------------

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

------- “Eu venho fazer aqui uma intervenção que não estava à espera de fazer nestes

moldes que a vou fazer, e só o faço, porque considero que a sua atitude não foi a mais

correta comigo e com todos os membros da Assembleia e eu vou passar a explicar aos

restantes  membros  que  não  têm conhecimento.  Eu  na  segunda-feira  desta  semana,

solicitei  por  e-mail  ao  Senhor  Presidente,  os  meios  necessários  para  fazer  uma

apresentação  audiovisual,  portanto,  um  computador  e  um  vídeo-projetor.  O  Senhor

Presidente  respondeu-me,  dizendo que,  em princípio,  não  teria  nada a  opor-se,  mas

pretendia saber qual era o ponto da ordem de trabalhos, ou se era antes da ordem do dia.

------ Eu aí, penso que o facto de eu pedir a minha intervenção, não tem nada a ver com

qualquer que seja o ponto da ordem de trabalhos, independentemente de ser o primeiro,
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segundo ou terceiro, não tem nada a ver. Mesmo assim, respondi-lhe numa atitude de

colaboração e disse-lhe qual era o ponto da ordem de trabalhos e era este. De seguida,

respondeu-me,  dizendo  que  era  entendimento  da  mesa  que,  para  não  criar  um

precedente, e corrija-me se eu estiver enganando, também tenho aqui os e-mails que

penso  que  não  seja  preciso  ler,  era  entendimento  da  mesa,  que  para  não  criar  um

precedente, deveria ser a Assembleia a pronunciar-se sobre esse pedido. Ainda assim,

iria reunir os meios necessários para que essa apresentação fosse possível, iria solicitar à

Câmara Municipal os meios. Logo de seguida, também me enviou outro e-mail, a dizer

que  os  serviços  da  Câmara  informaram  que  o  computador  disponível  não  tinha

PowerPoint, caso eu precisasse de fazer a apresentação nesse formato e queria saber se

precisava de internet, como se qualquer computador hoje em dia não tivesse acesso à

internet. Ainda um terceiro e-mail da sua parte, antes da minha resposta final, que acho

que  foi  aí  que  foi  o  mais  deselegante  comigo  e  com  a  Assembleia,  ao  solicitar-me

previamente  a  minha  apresentação.  Eu  penso  que,  eu  não  me  recordo  de  ver  em

nenhuma Assembleia, um presidente da Assembleia pedir previamente uma intervenção

de ninguém, em qualquer que seja a questão. Se a questão fosse o formato, hoje em dia,

qualquer  computador  consegue fazer  uma apresentação em qualquer  formato que eu

fosse fazer. Por último, eu respondi-lhe como sabe, dizendo que face às dificuldades que

eu entendi que estava a colocar à minha intervenção, eu colocaria então de parte essa

apresentação, agradecendo-lhe ainda assim os meios que pôs à disposição. Por último, o

último e-mail é o seu, em que responde que e para ser meio exaustivo na troca de e-

mails, que em nenhum momento referiu que a solicitação para apresentação prévia seria

para fazer uma qualquer apreciação de juízo de valor. Limitou-se sim a desempenhar as

suas funções e a preparar de melhor a Assembleia Municipal. Eu disse-lhe no e-mail que

os meios audiovisuais que eu pretendia eram aqueles que tinham sido fornecidos naquela

apresentação sobre a concessão de energia em baixa tensão, para lhe explicar  quais

eram os meios, não para comparar a minha intervenção a essa. ----------------------------------

------- Fez aqui um pouco, na minha opinião e também um pouco um jogo de palavras,

comparando  a  minha  intervenção  a  essa  e  eu  disse-lhe  também  que,  não  queira

comparar  uma  intervenção  de  um  membro  da  assembleia,  com  alguém  externo  à

Assembleia. Por último, eu só lhe pedi os meios necessários, eu não lhe pedi nada de

mais  que,  se  me  dissesse  que  não  havia,  não  havia  e  pronto,  eu  só  lhe  pedi  um

instrumento para fazer a minha apresentação. Colocar à disposição da Assembleia, uma

apreciação sobre a utilização de um instrumento que eu pedi, eu acho que é abusivo, até
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porque  vejo  que  o  senhor  também  utiliza  o  computador  e  nunca  pediu  apreciação

nenhuma à Assembleia para fazer  a intervenção, por exemplo.  Eu não vejo qual  é  o

entrave em fazer uma apresentação através de um instrumento que eu peço,  quando

esses instrumentos estão todos os dias aqui na Assembleia a serem utilizados por outros

membros. Portanto, é essa a minha intervenção e o meu reparo, do que acho que foi um

pouco deselegante da sua parte esta troca de e-mails.” ----------------------------------------------

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

------- “Muito bem, convém esclarecer o seguinte, relativamente a este ponto, uma vez que

ele toca com o funcionamento da Assembleia Municipal,  desde um primeiro momento,

que eu não coloquei nenhuma objeção a que a exposição pretendida pelo deputado João

Paulo Veiga, fosse feita. Condicionei apenas e só a apreciação da Assembleia Municipal,

porque entendo e entendi, enquanto jurista tenho essa possibilidade, posso estar errado

que não estava previsto esse tipo de situação, e não é normal e informei-me se havia

algum precedente nesse sentido,  algum deputado municipal  ter  aqui  apresentado nos

últimos tempos,  qualquer tipo de situação,  para saber até o que é que vinha de trás.

Perante esse quadro, coloquei e disse ao deputado João Paulo Veiga,  que da minha

parte,  iria  colocar  a  questão  à  Assembleia,  se  a  Assembleia  assim  o  entendesse,

obviamente  que  os  meios  existiam.  Os  funcionários  afetos  à  Assembleia  Municipal,

perguntaram  aos  técnicos  se  havia  disponibilidade  de  meios,  responderam  que  sim,

apenas  com  uma  condicionante.  A  única  condicionante  técnica  aqui,  é  que  a

apresentação não devia ser em PowerPoint, mas sim em PDF, tão simples quanto isto,

não era preciso mais nada, era só transformar o PowerPoint em PDF e o assunto estava

resolvido, estaríamos hoje aqui a ver a apresentação. ------------------------------------------------

------- Obviamente que o entendimento do deputado João Paulo Veiga, quando eu faço a

comparação que foi ele inicialmente que a fez, ele entendia que queria fazer uma coisa

similar e também como todos sabem, até porque foi aqui falado na Assembleia Municipal

em causa, eu tinha acesso, tive acesso prévio à exposição, que me foi dado. Eu não

obriguei o deputado João Paulo Veiga a dar-me qualquer tipo, sugeri se entendesse, que

o  fizesse.  Entendeu  que  não  e  eu  respeito,  pura  e  simplesmente.  Agora,  enquanto

Presidente  desta  Assembleia  Municipal,  enquanto  obrigações  de  gestão  desta

Assembleia Municipal, sou eu que tenho o poder de todos os prós e os contras deste tipo

de situações e tenho que prever todo o tipo de situação, entendi que era assim, não foi

nenhuma deselegância,  não foi  nenhuma falta  de  vontade e ainda hoje tenho aqui  o

computador para eventualmente, conforme lhe referi se quisesse fazer a apresentação a
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fazia, agora eu não tenho culpa é que o computador não tenha PowerPoint, tenha que ser

em  PDF,  isso  aí  foi  a  única  condicionante  que  eu  coloquei  na  exposição  e  claro

perguntaram-me os técnicos também, se o deputado João Paulo Veiga,  precisaria  de

internet.  Não sou técnico informático,  não sei  a amplitude dessa questão,  apenas lhe

transmiti aquilo que os técnicos informáticos me mandaram transmitir. Limito-me a isto e

não vou fazer disto um cavalo de batalha,  porque isto foi  tudo muito simples e muito

claro.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------- “Eu resolvi intervir neste período da nossa ordem de trabalhos, por uma situação

que me preocupa e  que também preocupa e  acho que nos deve preocupar  a  todos

enquanto  membros desta  Assembleia,  mas preocupa sobretudo,  a  população que eu

represento  diretamente,  que  é  a  população  de  Travassô  e  Óis  da  Ribeira.  Senhor

Presidente, como tive oportunidade de dizer na Assembleia em Belazaima do Chão, nós

os dois fomos eleitos, ambos representamos o povo, embora nós tenhamos maneiras de

pensar sobre vários assuntos diferentes, temos a obrigação e o compromisso perante o

povo eleitorado, de o representar o melhor possível. Quando olho para o orçamento que

hoje temos em votação, de facto, Travassô e Óis da Ribeira, tem duas grandes obras, a

velha questão do posto médico e da renovação do edifício da Junta. É uma situação e

alguns de vós certamente não saberão,  às instalações do posto médico de Travassô,

remontam ao ano de mil novecentos e oitenta e quatro, são provisórias desde esse ano.

Eu convidava num futuro próximo, que todos vós, membros desta assembleia e quem

quiser, que se dirijam às instalações e que vejam in loco, as instalações que temos para

servir cerca de mil e duzentos utentes, do mesmo modo que serve também a Junta de

Freguesia, entre outras atividades. Neste momento, chove lá dentro, neste momento, as

condições de caixilharia de isolamento, são daquelas que nós podemos imaginar de um

edifício,  que  foi  construído  em mil  novecentos  e  cinquenta  e  como  tal,  todas  essas

situações, eu fico contente de as ver previstas em orçamento, que vamos ter uma verba

para remodelar o edifício na sua totalidade. Pois para quem não sabe, se nós fizéssemos

somente um posto médico, ficaria mais caro e não resolveríamos os problemas, que é o

problema de se fizéssemos uma nova extensão de saúde, ficaríamos com uma junta em

condições  precárias.  Deste  modo,  iremos  ter  a  possibilidade  de  renovar  o  edifício,

resolver dois problemas. Uma coisa tão simples, como uma simples Assembleia como

estamos  aqui  a  fazer,  a  Junta  de  Freguesia  não  tem condições  de  vos  receber  em

edifícios da Junta, teria que pedir a uma instituição para fazermos lá esta Assembleia. -----
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------- Também para Óis da Ribeira, vamos ter uma obra, nomeadamente para o parque

da Pateira. Eu, lanço desde já aqui um apelo, para que a junta e a população de Óis e

Travassô, seja parte integrante daquilo que se vai fazer, eu não sei o que é que se vai

fazer,  só tenho acesso à verba,  mas espero que nós possamos discutir  em conjunto,

porque por vezes, nós podemos todos e quando digo todos, é tanto a Junta, se fizesse,

como  a  Câmara,  ao  fazer,  pode  cometer  erros  de  situações  que  fiquem  menos

acauteladas  quando  vamos  realizar  a  obra.  No  entanto,  fico  contente  por  ver  que

realmente  nós temos este ano um conjunto de  verba que já  não tínhamos nos anos

anteriores e é sinal que, de facto, existe alguma vontade de investir naquela união de

Freguesias. Porém, todos vós sabem da situação em que me encontro, todas vós sabem

que me encontro demissionário, para provocar eleições intercalares. Todos vós sabem

também, é do conhecimento, que foi um ano extremamente difícil. -------------------------------

------- Há uma coisa que eu gostaria de vos dizer, que eu acho a maior parte não tem esse

conhecimento, que é da difícil situação que herdei. Eu às vezes fico bastante perplexo ao

ler certas situações da comunicação social e ao ler certas situações nas redes sociais,

porque  dá-me  ideia  que  grande  parte  das  pessoas  que  põem  em  causa  certas  e

determinadas situações, não conhecem minimamente a ordem da realidade. Eu não vou

estar aqui a alongar-me, até porque o tempo é curto, sobre a realidade, mas é o ponto de

sermos uma junta sem meios, e quando eu digo meios, é não termos um armazém, nós

não temos meios de trabalho. O simples coveiro da Freguesia, para ter as condições no

funeral, para ter uma enxada para abrir a sepultura, teve que a trazer de casa, porque a

Junta de Freguesia nem isso cedeu. A par dessa situação, nós herdámos uma freguesia,

onde eu penso que não existe rua que não haja nada para resolver, há problemas em

todo o lado. Mas, também quando eu me candidatei e não quero estar aqui a queixar-me,

mas eu sabia ao que é que ia. Longe de mim eu pensar é que algumas das pessoas que

também me acompanharam nessa luta eleitoral, talvez não pensassem sobre isso e no

estado de atraso que a freguesia vivia. --------------------------------------------------------------------

------- Ao longo deste tempo, eu também ouvi outras coisas acerca do que a Câmara fez

ou  não  fez,  em  relação  ao  apoio  que  deu,  nomeadamente  naquilo  que  é  as  suas

competências, do ponto de vista da limpeza de freguesia e outras questões. Eu já ouvi

muita coisa sobre isso e penso que a seu tempo, teremos que analisar a fundo, fazer uma

relação entre o mapa de máquinas e equipas da Câmara, onde é que elas andaram e

fazer uma relação em relação aos meus pedidos,  tanto via e-mail,  como via telefone,

então depois aí podemos fazer uma justa análise sobre isso. --------------------------------------
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------- Mas hoje aquilo que também me traz aqui, é uma questão que me preocupa. Nós

estamos aqui hoje a votar um orçamento, que terá novamente verbas da delegação de

competências,  de  contratos  interadministrativos,  assim  como  verbas  de  materiais

conforme as Juntas de Freguesias têm acesso  na Câmara Municipal, e há uma coisa que

ao longo deste ano, como todos sabem, eu não tenho acesso às contas bancárias e eu

não sei quanto é que a Junta de Travassô e Óis da Ribeira têm no  banco, ao contrário do

que algumas pessoas dizem, que eu até auferia um salário de mil e duzentos euros. Eu

primeiro tenho que dizer uma coisa, que essas pessoas, primeiro não sabem da lei  e

segundo, eu não sei quanto é que a Junta tem, até porque estão coisas para pagar desde

o mandato anterior e estamos a falar de milhares de euros. ----------------------------------------

------- Ao longo deste ano também, uma das coisas que ficou por pagar, tem a ver com

situações de emergência e da qual nós tivemos que fazer, mas tivemos que desembolsar

e essas pessoas,  a Junta de  Freguesia está em dívida com elas.  Eu faço aqui  uma

questão e por acaso gostava de lançar um repto a todos os meus colegas de Assembleia,

independentemente da cor  partidária,  que isso para mim, eu acho que não é o mais

importante,  longe disso, é que se me ligam e dizem, “Sérgio roubaram novamente as

torneiras na fonte em Cabanões”, efetivamente roubaram-nas cerca de dezenas de vezes,

caso vocês não saibam, mas arrancaram as sanitas. Eu tenho que pagar a alguém, eu

tenho que pedir a alguém, que as vá compor. “Sérgio, então mas recebeste agora um

documento do delegado de saúde de Águeda, a onde quer fechar o posto médico por falta

de condições,” então mas o que é que nós temos que fazer, então tenho que chamar

pessoas,  nomeadamente  o  senhor  serralheiro,  a  empresa  de  desinfeção  e  limpeza,

porque um dos problemas que lá falava, era desinfeção e limpeza e atenção que isto foi

tudo oito dias, somente oito dias depois de eu ter a chave da Junta. Quando recebi esse

documento, e o Senhor Presidente da Câmara sabe que acompanha esse processo, eu

tive que chamar estas pessoas, a onde tivemos que gastar dinheiro que não tínhamos,

porque não tinha acesso às contas e a decisão que se tinha que tomar, e hoje eu gostava

de ouvir aqui alguns de vós dizer que realmente não o devia ter feito. A decisão prende-se

com isto, meu amigo, ou fazes isto e arriscas-te a ter que desembolsar do teu bolso e eu

hoje estou aqui a dar o corpo às balas e dizer e tenho que fazer, caso por algum motivo,

alguns de vós entendam que então a comissão administrativa assim que tomar posse não

tenha que fazer, porque a decisão é entre fazer isto, ou então que o posto médico feche e

então mil e oitocentos utentes teriam que ir para Recardães, ou para Fermentelos, ou

para a Mourisca. Mas, eu assumo aquilo que fiz, porque é para tomar decisões que me
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sento na cadeira desde o dia um de outubro do ano passado e portanto, a par dessa

situação,  nós  tivemos que tomar  ao  longo e  quando eu digo  nós,  é  um conjunto  de

pessoas que me acompanham, que me têm apoiado nisto de forma intransigente e que eu

nunca mais me posso esquecer delas. Temos de tomar as decisões de fazer as coisas ou

não fazer. Se eu tenho uma torneira roubada, porque a roubaram e está a largar água, a

decisão prende-se entre chamar o canalizador e ficar-lhe a dever, ou então deixar que

aquilo fique a verter e então aí o problema ainda é muito maior. -----------------------------------

------- Eu podia estar aqui a noite inteira a dar exemplos destes, mas uma questão que me

preocupa e que me traz aqui, prende-se sobre isto. Nós temos estas verbas durante o ano

transato, que nós iremos apresentar contas em abril, também as tivemos. Efetivamente

para além daquilo que foi solicitado à Câmara Municipal e que pontualmente foi feito,

foram feitas cerca de três limpezas como o Senhor Presidente sabe, na Pateira de Óis da

Ribeira, que terá o seu custo. Eu cheguei a solicitar inclusive ao Senhor Presidente que, o

senhor pode-me limpar a freguesia e o senhor desconte-me na verba que a Junta de

Freguesia teria direito na delegação de competências. Acho que não existe ninguém aqui

que diga que isto não era justo, se a freguesia tinha direito àquilo, se a Câmara gastou,

porque por lei, é a Câmara que deveria fazer diretamente, então subtraia, apresentava a

fatura, ó Sérgio gastei quatro mil euros, então subtrai-se quatro mil euros, era justo. Do

ponto de vista também, eu falei na altura, com o Senhor Presidente nas reuniões sobre os

contratos interadministrativos, em que, eu tive o cuidado de apresentar três obras para

que elas fossem feitas, não as posso fazer, mas apresentei-as, tenho inclusive na minha

posse, orçamentos e uns esboços de projetos para as fazer e não tive oportunidade de as

fazer, a Câmara por direito como não delegou, deveria fazê-las. No entanto, o dinheiro

não foi gasto, aquilo que nós estamos a falar, é aquilo que nós temos à data de hoje e o

dinheiro não foi  gasto portanto, se não foi gasto, nós estamos aqui hoje perante uma

situação, que temos que dizer ao que vamos e temos que dizer à população, nós temos

dois mil e muitos eleitores e temos que dizer não fiquem a contar que nós vamos gastar

então, esqueçam, porque vocês vão perder esse dinheiro, pronto. A par disso também,

existe a verba de materiais, eu na altura fiquei perplexo, mas entendo, porque estava

privado de fazer, porque nós temos situações, eu sei para muitos de vós, isto é capaz de

não dizer muito, mas uma situação com o qual me deparo é, o facto de ter sempre que ter

areia, a chamada areia fina nos cemitérios, para que as pessoas componham as suas

sepulturas. Eu vi-me privado disso, felizmente que houve um empreiteiro que se ofereceu

e que disponibilizou para lá colocar sete toneladas de areia, porque nem acesso a isso eu
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tinha. No entanto, a verba também não foi gasta e a minha questão aqui, tem a ver com

exatamente isto. Eu queria perceber se nós ao votarmos este orçamento, se a Câmara

Municipal está a acautelar o facto daquela população se ter visto privada no passado

destas  verbas  e  as  vai  ter  no  ano  transato,  ou  se  por  algum  motivo,  ou  algum

impedimento que eu não estou a ver qual é, nós vamos ter que dizer à população que vão

perder aquele dinheiro, os trinta mil euros do interadministrativo, os vinte e tal mil euros da

delegação de competências e os três mil euros de materiais.” -------------------------------------

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

-------  “Ia  fazer  uma  nota  prévia  sobre  o  que  se  discutiu  anteriormente  aqui,  com o

deputado João Paulo Veiga e com o Senhor Presidente e dizendo-lhe que não concordo

com a sua interpretação dos assuntos,  com a sua,  ou com a interpretação da mesa.

Primeiro ponto, o Senhor Presidente disse ao deputado João Paulo, que teria que ser a

Assembleia a pronunciar-se sobre a utilização destes meios, não tem.” -------------------------

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

------- “Na utilização dos meios, sobre a apresentação ou não. Os meios existem.” -----------

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

------- “Sobre a apresentação ou não, através destes meios. Ainda na última Assembleia

Municipal,  esteve aqui  o  engenheiro  Flávio  Lé,  na  última não,  na  penúltima,  a  fazer,

elemento externo à Assembleia Municipal,  a fazer uma apresentação com os mesmos

meios e não foi pedida autorização à Assembleia Municipal, basta consultar a ata e lá

está. A mesa penso eu, que não tem esse poder, de definir qual a forma em que cada um

de nós se apresenta e cada um de nós apresenta o assunto. Se eu vier com um tablet, é

exatamente a mesma coisa que eu ter ali um projetor. Para mim, é isto, mas admito a sua

interpretação, mas acho que está errada e também acho Senhor Presidente e penso que

não estava em causa o Senhor Presidente ir espeolhar ou não a intervenção do deputado

João Paulo, isso não está em causa, acho que nunca lhe passou isso pela cabeça, mas

também quer dizer, nunca nos pode passar pela cabeça que se peça a um elemento da

Assembleia Municipal, que envie a sua intervenção durante a parte da manhã, ou até ao

meio-dia, antes do próprio dia da apresentação. Isto é uma coisa impensável. Eu também

cometo algumas asneiras e acho que não nos fica nada mal dizer, realmente eu nunca

pensei ir espeolhar isto, mas pronto. -----------------------------------------------------------------------

------- Passando isto, eu vinha aqui fazer uma questão prévia ao orçamento, depois se

calhar sobre o orçamento ainda poderei  vir  a intervir,  que tem a ver com o seguinte.

Gostaria de perguntar ao Senhor Presidente da Assembleia e ao Senhor Presidente da
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Câmara, se têm conhecimento de qual foi a percentagem da receita executada no ano de

dois mil e dezasseis e dois mil e dezassete, por esta Câmara. Se têm a noção de qual foi

a  percentagem da receita  executada.  Pergunto  ao  Senhor  Presidente  da  Assembleia

Municipal e ao Senhor Presidente da Câmara, se têm essa noção e se me sabem dizer

qual foi.  Muito bem, já vi que não me querem dizer,  ou não sabem e eu vou explicar

porquê. Porque a Câmara, e eu com essa nem me vou pronunciar, não sou vereador e o

Senhor Presidente da Assembleia Municipal está a incorrer numa violação da lei, porque

diz a lei setenta e três dois mil e treze, artigo cinquenta e seis, alerta precoce de desvios

e, o que é que diz esta lei no número três, “no caso de um município registar durante dois

anos consecutivos uma taxa de execução da receita  prevista no orçamento respetivo

inferior a oitenta e cinco por cento, são informadas as entidades referidas no número um”

Quem são as entidades referidas no número um? Diz o número um, os presidentes dos

órgãos  executivo  e  deliberativo  do  município  em causa,  que  informam os  respetivos

membros, na primeira reunião, ou sessão seguinte. Ora, o meu Presidente do meu órgão,

é o Senhor Presidente e por isso lhe fiz esta pergunta, mas compreendo que não terá que

ser o senhor a despoletar isso. Já não compreendo o mesmo, em relação ao executivo,

porque para que nós percebamos, no ano dois mil e dezassete, a receita executada foi de

sessenta e cinco por cento portanto, inferior a oitenta e cinco e no ano de dois mil  e

dezasseis,  foi  de cinquenta e  nove por  cento,  também inferior  a dois  mil  e  quinze e

portanto,  imediatamente,  quer  esta  Câmara,  quer  esta Assembleia,  deveriam ter  sido

informadas, no nosso caso pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, na primeira

reunião seguinte à prestação de contas e não me recordo disto ter sido executado. Falhas

todos nós podemos ter, mas quero recordar que no ano dois mil e quinze, fizemos uma

Assembleia  Municipal  em dezembro,  para  fazer  uma revisão  do  plano,  para  rever  o

orçamento em baixa, exatamente por causa desta lei,  com estes atuais elementos do

executivo,  Senhor  Vice-Presidente na altura,  Senhor  Vice-Presidente atual  e na altura

responsável  pela  parte  financeira  e  fiz  uma  intervenção  em  dezembro  sobre  isto,

perguntando  e  falando  sobre  isto.  Mas,  como  o  Senhor  Presidente  da  Câmara,

basicamente  não liga  nada ao que a oposição diz,  acha que ela  não faz  nenhumas

propostas,  passou por isto como cão por vinha vindimada e toca a andar,  mas meus

caros, estamos a incumprir a lei, na minha opinião e termino aqui a minha intervenção.” ---

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

------- “Parece-me que ao contrário do primeiro orçamento aqui aprovado, este cumpre o

pressuposto básico, de estar em conformidade com o estipulado no artigo cento e cinco
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do orçamento de estado de dois mil e dezoito. Onde no orçamento de dois mil e dezoito

se previa a realização de dois milhões e meio de euros em venda de terrenos, agora

aparece uma previsão mais realista de um milhão e quarenta e três mil euros. São mais

de um milhão e quatrocentos e cinquenta mil euros de diferença, não é uma diferença

pequena. Recordo que na reunião de dezanove de janeiro de dois mil e dezoito, em que

foi  discutido o orçamento de dois mil  e dezoito,  eu levantei  este assunto e o Senhor

Presidente  responsabilizou  os  serviços  municipais,  pela  elaboração  do  documento,  e

dispôs-se a  retificar  imediatamente  o que estivesse  irregular,  através  de  uma revisão

orçamental. Recordo ainda que na sessão de vinte e oito de março da Assembleia, foi

chumbada  a  revisão  orçamental  que  o  senhor  trouxe,  porque  se  mantinha  em

desconformidade com a lei e assim, só em vinte e sete de abril, foi aprovada uma revisão

orçamental,  que terá sanado a ilegalidade, para que os senhores foram alertados, em

dezoito de janeiro e que isto, poderá ter poupado aos senhores membros da Câmara e da

Assembleia Municipal, que não votaram contra a proposta aprovada na sessão de dezoito

de janeiro, o desconforto de terem de prestar contas à justiça. Senhor Presidente, se isto

não é ajudar, é o quê? -----------------------------------------------------------------------------------------

------- Em relação a orçamentos e antes de fazer qualquer apreciação, era necessário um

esclarecimento. Em primeiro lugar, não tem diretamente a ver com o orçamento, mas sim

com a execução orçamental, eu creio que o colega Hilário Santos tem toda a razão e citou

muito bem a lei. Aliás, eu próprio o fiz em reunião da Câmara Municipal em devido tempo

e parece-me que  a  lei  está  em vigor,  não  tenho  a  certeza,  mas  é  certamente  uma

observação  pertinente.  Mas  queria  que  me  ajudasse  com  uma  perplexidade  Senhor

Presidente, porque, no que respeita ao orçamento da despesa, na página sessenta e seis,

encontramos  que  o  total  das  despesas  correntes,  ascenderá  a  vinte  e  oito  milhões

seiscentos e vinte e nove mil quinhentos e quarenta e sete euros e dezasseis cêntimos.

Mas, no texto na página trinta e seis, as despesas correntes ascendem a vinte e oito

milhões novecentos e setenta e três mil novecentos e cinquenta e oito e sessenta e nove

cêntimos e a página quarenta e cinco, onde aparece o resumo, refere este mesmo valor.

Senhor Presidente, sou eu que estou a ler mal o orçamento, ou aquilo que está referido

no  texto,  da  proposta,  não  bate  certo  com o  que  aparece  nas  tabelas.  Era  só  este

esclarecimento para já.” ---------------------------------------------------------------------------------------

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

-------  “Permita-me  um ponto  prévio  sobre  o  que  disse  aqui  o  deputado  João  Paulo.

Concordo com o Hilário, com certeza que há momentos menos felizes e portanto, vamos
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relevar essa situação para um segundo plano e vamos fazer também o seguinte se vossa

excelência concordar, vamos assumir esse facto da utilização das novas tecnologias, até

porque estamos numa “smart city”, como parte integrante desta Assembleia. Já usamos o

Águeda TV, já usamos outros meios, este micro que temos aqui até para as pessoas nos

verem lá em casa, portanto, não faz sentido nenhum não as usar. Agora há uma coisa

que me deixa perplexo, nós gastamos um milhão de euros por ano em tecnologia e os

computadores na Câmara, não têm PowerPoint. Para a próxima, esteja à vontade Senhor

Presidente, eu tenho aqui o meu tablet e tem. Isso deixa-me perplexo, porque acho que é

um exagero, quer dizer, uma pessoa agora ter que vir fazer uma apresentação em PDF,

porque a Câmara Municipal, que é toda hi-tec, não ter um PowerPoint e um computador

com acesso à internet. Isso eu acho, ao contrário do resto que eu mais uma vez relevo,

essa eu acho que é uma questão que me preocupa, porque é muito dinheiro e as pessoas

que estão lá em casa, com certeza sabem muito bem o ordenado que têm, portanto um

milhão por ano em tecnologia, dá para muita licença da Microsoft, embora eles sejam

caros eu admito. -------------------------------------------------------------------------------------------------

-------  Antes  de  ir  à  discussão  do  orçamento,  tenho  uma  questão  prévia.  O  Senhor

Presidente diz aí no relatório, foi assim que lhe chamou, não foi Senhor Presidente?, que

este  ano,  considerou  e  bem,  como  parte  integrante  do  complexo  documental  do

orçamento, escreve lá a determinada altura o seguinte, “este orçamento foi elaborado,

tendo por  base os princípios da transparência e do equilíbrio  financeiro da autarquia,

aspeto fundamental para uma boa gestão das finanças locais.” Eu tenho uma pergunta

sobre isso. Como sabem, eu sou o homem dos números e costumo ligar aos números e

fui ver o que era isto do equilíbrio financeiro da autarquia.  A lei setenta e três de dois mil

e treze, no seu artigo quadragésimo, número dois, diz que o “equilíbrio orçamental, se

verifica  quando  a  diferença  entre  as  receitas  correntes  e  as  despesas  correntes,  é

suficiente para fazer face às amortizações médias dos empréstimos de médio e longo

prazo”. Parece que disse para aqui uma asneira, mas vou tentar explicar às pessoas que

estão lá em casa e que já agora não tiveram acesso ao PowerPoint. ----------------------------

------- Basicamente, o que o legislador quis dizer foi assim, oh meus caros amigos que

estão aí  na  Câmara,  vocês  dos impostos  todos que a  malta  paga  e que são pagos

diretamente à Câmara, ou através do orçamento de estado, a receita corrente, de grosso

modo é mais ou menos isto, vocês não o podem gastar todo, porque há uma coisa que é

imprescindível,  que  é  honrar  os  compromissos  com  a  banca,  que  vocês  têm.  É  um

princípio básico e eu gostava de perguntar ao Senhor Presidente, se o que está aqui
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estipulado,  está  cumprido,  ou  não  no  orçamento  camarário.  Não  sei  se  me  pode

responder agora, se terei de me sentar e depois cá vir de novo e eu estou a fazer esta

pergunta porquê? Eu não sei se alguma vez agarraram no orçamento da outra Câmara,

porque a gente ganha prémios e compara-se e tal  as outras câmaras. Todas elas juntam,

aliás,  há  muito  documento  das  instituições  que  supervisionam  as  autarquias  a  dizer

assim, um dos mapas que integra o orçamento, é o mapa precisamente das amortizações

médias dos empréstimos de médio e longo prazo, e porque é que o colocam lá, porque

nós, em consciência, deputados municipais quando aprovamos um orçamento, temos que

perceber se essa diferença existe ou não existe e eu pergunto, ela existe ou não existe.

Queria chamar a atenção, que com isto não estou a dizer que se está a infringir a lei.

Agora está-se é a infringir aquilo que se escreveu, isso é limpinho.” ------------------------------

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

------- “Eu só lhe ia perguntar, o artigo quarenta e dois da lei?” -------------------------------------

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

------- “Não. É da lei setenta e três  de dois mil e treze, artigo quarenta, número dois, que é

o que define que é o equilíbrio orçamental, que basicamente como eu já expliquei, é dizer

aos senhores membros dos executivos camarários, tenham lá cuidado como é que estão

a fazer com as despesas correntes, despesas correntes, para quem lá está em casa, de

grosso modo e não me levem a mal os tecnicistas, são as despesas de funcionamento,

têm que ao prevê-las, têm que assegurar que sobra dinheiro para pagar à banca, que é

para depois o estado não ter que provisionar.” ----------------------------------------------------------

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

------- “Senhor Presidente, como é público e notório, a Câmara Municipal de Águeda, é

das câmaras que mais baixo endividamento à banca têm e aliás, todos os anos o estamos

a diminuir e neste momento, é efetivamente dos mais baixos que são conhecidos. Fico

contente pela a preocupação do Senhor Deputado.” --------------------------------------------------

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

-------  “Senhor Presidente,  não me leve a mal,  eu fiz-lhe uma pergunta,  responda-me

então concisamente, qual é a amortização média para o próximo ano?” ------------------------

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

-------  “Posso-lhe  dizer  que neste  momento,  temos disponíveis  meios financeiros para

pagar toda a dívida bancária da Câmara, neste momento.” -----------------------------------------

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

------- “Senhor Presidente, não é isso que lhe estou a perguntar. Estou-lhe a perguntar a
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amortização média dos empréstimos a médio e longo prazo para o próximo ano.” -----------

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

-------  “Penso  que  será  relativamente  à  boa  gestão  do  município.  Nós  estamos  aqui

naturalmente a discutir um documento que no fundo, é aquilo que será aqui a proposta do

executivo  para  o  funcionamento  do  município  durante  o  próximo  ano  e  pronto,

naturalmente que penso que está acautelado a todas as questões legais. Agora não sou

economista, não sou contabilista e não sou naturalmente jurista. Confio plenamente que

tudo esteja acautelado.” ---------------------------------------------------------------------------------------

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

------- “Senhor Presidente, peço imensa desculpa, mas evocar o desconhecimento da lei,

neste caso não serve. Eu fiz-lhe uma pergunta que foi, qual é a amortização média anual

dos empréstimos de médio e longo prazo para o ano de dois mil e dezanove. Só quero

um valor.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------- “Já respondi bastante no momento.” ---------------------------------------------------------------

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

------- “Então é melhor eu sentar-me, não é isso?” -----------------------------------------------------

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

------- “Pode com certeza.” ------------------------------------------------------------------------------------

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

-------  “Das grandes opções do plano para dois mil  e dezanove,  a segurança é a sua

prioridade, devem provavelmente vir descritas nas páginas trinta e seis e seguintes, que

não nos foram distribuídas, ou então, de todo, estas páginas não existem e a segurança

não é prioridade no concelho de Águeda. De certo modo, assim parece, de concreto e na

verdade, há uma ação descrita, orçamentada e planeada que é a conclusão do projeto

Alcafaz, aldeia segura, pessoas seguras. Contudo e de relance, eu sou capaz de nomear

outras aldeias serranas todas elas com menos de duas dezenas de moradores inseguros,

entregues a si próprios, quando os incêndios cíclicos invadem as suas terras inseguras,

Póvoa   de  São  Domingos,  Corça,  Feridouro,  Sobreira,  Felgueira,  Povinha,  Caselho,

Aldeia, Avelal de Cima, Avelal de Baixo, Corga da Serra, Carvalhal, Rio de Maçãs, Serra

de  Cima,  Cabeço  de  Cão,  Pousadas,  Vale  de  Lobo,  Carvalho,  Regueira,  Lourizela,

Barrosa,  Cambra,  Sernada,  Sernadinha,  Vale  de  Erva,  Chousinha,  Casal,  Quinta  da

Cherrascosa, Hortas e outras e nomeadamente também nas freguesias de Valongo e de

Macinhata do Vouga. Para este punhado de resistentes à desertificação, não há nada?
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Mesmo sabendo  que  são  um bastião  da  segurança  serrana  e  como tal,  deviam ser

apoiados  com  medidas  ativas,  tal  como  a  construção  de  estruturas  de  contenção,

passeios ou estradões e passivas, as acessibilidades e programas de desenvolvimento

rural. Esta gente parece ser bastarda em relação ao orçamento municipal e é evidente

que a segurança não é prioridade, ou mesmo importante, neste executivo. Vejamos, os

vereadores da oposição, os tais que alguns dizem que não são positivos que são só bota-

abaixo,  propuseram  há  cerca  de  um  ano,  que  fosse  efetuado  o  levantamento  das

situações  nas  sedes  e  estabelecimentos  das  associações  aguedenses,  IPSS’s,

educativas, culturais, desportivas, etc., no que respeita à segurança e ao licenciamento.

No  primeiro  ano,  estes  apoios  a  conceder,  deveriam  ser  canalizados  para  resolver

anomalias, ilegalidades e irregularidades em matéria de segurança. Relembro que esta

proposta foi feita na sequência do trágico acidente, na sede de uma associação do vizinho

concelho de Tondela e a responsabilização civil e criminal a que os dirigentes autarcas

envolvidos  nestes  processos  de  licenciamento,  ou  da  sua  falta,  ou  do  dever  de

fiscalização, estão agora sujeitos. Esta sugestão caiu no saco roto do pai natal grande, ou

no saco minúsculo do pai natal pequeno. Lamentavelmente, a segurança não é prioridade

nem importante, mesmo nas obrigações legais e de rotina do executivo municipal. Ali por

finais  de  agosto,  a  vereação  de  oposição  deu  uma  importante  dica  em  matéria  de

segurança e de licenciamento. Informou que estava a ser construída uma bancada num

estádio de futebol,  sem projeto aprovado, sem licenciamento e sem fiscalização. Foi a

surpresa  total  e  a  Câmara,  andou  cerca  de  dois  meses  a  olhar  para  o  lado,  após

concluída a obra e após muita insistência dos vereadores da oposição, foi levantado um

auto de coima, que espero não venha a ser pago através de um subsídio a conceder ao

abrigo do programa de apoio às coletividades. ----------------------------------------------------------

-------  Se  ocorrer  um  acidente  nesta  bancada  de  um  estádio  de  futebol  que  acolhe

centenas de munícipes e que foi levantada sem projeto, sem licença, sem fiscalização,

que remédio terá? Porque responsabilidades terá certamente. -------------------------------------

-------Finalmente,  e sem pretender  ser profeta da desgraça,  identifico provavelmente a

mais  alta  probabilidade  de repetir  em Águeda a tragédia  de  Borba e  que já  aqui  foi

evocada e referida por diversas vezes. Refiro-me de novo e também eu, à estrada que

liga Borralha ao Souto do Rio, no seguimento da rua do Vale do Forno, e que poderá

desabar sobre o rio, levada pelas toneladas de aterro, que se desprenderão do cabeço

onde mora o São Macário. Há uma elevada probabilidade matemática, face à natureza

geológica deste morro, ao seu declive, ao desaparecimento de vegetação robustiva que
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ajudaria a fixar materiais rolados e à intensificação dos longos períodos de chuvas. Esta

probabilidade é tão alta, que aconteceu esta noite, apenas após vinte e quatro horas de

chuva. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------  O aterro de um morro,  desprende-se e desliza,  quando a massa dos materiais

rolados e o substrato do solo no sentido do declive, é maior do que as forças de atrito que

os prende e este declive, é grande, muito grande mesmo, tornando mais baixo o volume

necessário de águas infiltradas desde o cimo do Cabeço, para provocar o deslizamento.

No passado recente, já se desprenderam largas toneladas deste monte, felizmente sem

consequências  humanas,  mas  acentuou-se  o  declive  e  estão  facilitados  novos

desprendimentos. Acresce que o  borro da estrada para o rio,  também está escavado,

quase em suspenso, de uma altura superior a cinco metros em relação ao leito do rio e

acresce ainda que esta estrada é a mais utilizada pelos moradores de Candam, para

entrar e sair  e que algum trânsito relacionado com o parque empresarial do Casarão,

também se faz por esta via, sobretudo nas horas de longas filas no  cruzamento junto à

Cerâmica do Alto. Assim, é também elevada a probabilidade de haver circulação no local

e na hora de um previsível desmoronamento. Fechar a estrada, é a solução mais fácil,

básica e elementar, mas não resolve nada, nem resolve as derrocadas, nem o serviço

prestado à população. -----------------------------------------------------------------------------------------

------- Convido cada um de vós e em particular a comunicação social do nosso município,

a visitar o local e avaliá-lo por si próprios, que garanto que não estou a ser catastrofista e

acredito  que  há  problemas  que  apenas  se  resolvem,  tomando  conhecimento  da  sua

existência e deste modo, exercer a pressão cívica que faz agir e resolver os perigos. Não

quero ser profeta da desgraça, mas lembro-me da ponte de Entre-os-Rios e lembro-me de

Borba,  e  a  tragédia  de  Borba  tem tantas  analogias  com  Águeda,  nomeadamente  o

executivo municipal independente, que poderá não valorizar as ideologias partidárias e o

compromisso contínuo que estas têm, que de fundo modo perene com as populações,

substituídas por compromissos de uma vantagem eleitoral, com uma relação estreita com

os interesses da ocasião. Não basta ter conhecimento dos perigos, é preciso estabelecer

planos de ação e dar-lhes sobretudo, dar-lhes recursos, mas nada vemos, nas grandes

opções do plano e no orçamento municipal para dois mil e dezanove, sobre um assunto,

sobre este assunto em particular e de modo geral, sobre a segurança. --------------------------

------- Não devia estar em andamento um estudo geológico ao morro de São Macário, que

ameaça  desabar  sobre  a  estrada  e  desta  sobre  o  rio?  E  uma  via  alternativa,  ou  a

colmatação deste perigo,  com um risco tão elevado? Mais  do que criticar,  espero ter
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sensibilizado  a  Câmara  Municipal  e  todos  vós,  para  a  importância  da  segurança  de

pessoas,  bens  e  animais,  até  porque  não  há  sustentabilidade  no  desenvolvimento

económico,  nem em matéria  ambiental,  sem cuidar  da  segurança  de modo zeloso  e

atempado.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------- “Vamos aqui fazer uma paragem à primeira ronda para as respostas. No entanto, e

porque os assuntos diziam respeito a mim, também estava eu aqui no meio da situação,

vou voltar a dizer o seguinte. Não tive nenhum mau momento, nem fui infeliz na situação

do deputado João Paulo Veiga. Fique claro, se hoje aqui não foi feita a apresentação, foi

porque o deputado João Paulo Veiga, não quis fazê-la, ponto número um é assente e já

agora  digo-vos  mais,  se  fizessem uma busca como eu fiz  das  diversas  assembleias

municipais, iam verificar o seguinte, existem assembleias municipais, entre as quais, por

exemplo, Lisboa já vos facilito para só irem lá ver esse. Em que claramente está lá um

artigo,  em  que  expõe  a  forma  como  essa  apresentação  deve  ser  feita.  O  nosso

regulamento não tem, o nosso regimento não tem e por isso entendi,  que devia ser a

Assembleia Municipal, em caso de omissão, também cumprindo a lei, porque é o plenário

que decide as omissões, que devia decidir sobre esse tipo de situação, certo? ---------------

------- A intervenção passada, eu justifico-a muito bem. Foi-me apresentada previamente

pelo  Presidente  da  Câmara Municipal,  sobre  a  exposição de um ponto  da  ordem de

trabalhos e que tencionava explicar esse ponto, é tão simples quanto isso. É que eu não

sei o que é que ele tenciona explicar, nem tenho nada que saber. Sendo certo, por isso, é

que eu deixei  que fosse a Assembleia Municipal,  o plenário da Assembleia a decidir.

Certo?  Pronto,  mas  é  um entendimento  que  é  meu,  só  quero  reforçar  que  não  tive

nenhum preconceito, nem tive aqui nenhum mau momento. Decidi assim, entendeu que

decidi assim e a Assembleia está aí para repor o que entender. Se entendessem que

devia ser apresentada, hoje aqui teríamos visto. -------------------------------------------------------

-------  Depois  outra  questão,  o  Senhor  Deputado faça favor  daqui  do seu artigo,  que

vamos falar  os dois,  porque nessas coisas pronto,  uns já me conhecem mais que os

outros  e  eu  não  pactuo  aqui  com  algumas  situações.  Não  se  pode  ler  as  coisas

isoladamente certo, e só o que interessa, porque consultado o artigo cinquenta e seis, eu

não sei sequer a lei, vai necessitar da lei, é a sua também, eu já tenho aqui a minha no tal

meio digital  que eu trago,  por  isso tenho aqui  e  o número quatro,  o  senhor  refere o

número um e refere o número três com os alertas e o número quatro, diz assim, o alerta

referido nos números anteriores, é emitido pela DGAL, no prazo de quinze dias a contar
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da data limite do reporte de informação constante do artigo setenta e oito. Eu já fui ver o

que é que diz o setenta e oito, é orçamentos, planos e essas coisas todas. Por isso, eu,

Presidente da Assembleia Municipal, não recebi nenhum alerta da DGAL e por mim falo.

O Senhor Presidente da Câmara,  irá dizer se da parte da Câmara Municipal  recebeu

algum  alerta.  Se  o  recebeu  e  não  o  disse,  fez  mal.  Eu,  enquanto  Presidente  da

Assembleia Municipal, não recebi. É só para esclarecer.” -------------------------------------------

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

------- “O Senhor Presidente não ouviu o que eu disse.” ----------------------------------------------

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

------- “Ouvi.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------- “É que eu expliquei-lhe exatamente isto.” ---------------------------------------------------------

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

------- “Ai foi?” -----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------- “Sobre a Câmara, não tenho nada a ver com isto. Diz o artigo o seguinte, bem como

os presidentes dos órgãos executivo e deliberativo do município em causa, que são estes

os presidentes, que informam os respetivos...” ----------------------------------------------------------

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

-------  “Eu vou-lhe ler o artigo todo.  Já que o senhor continua a ler  só aquilo  que lhe

interessa,  eu  vou ler  o artigo todo.  Sempre que na informação trimestral  reportada à

DGAL, a dívida total prevista no artigo cinquenta e dois, atinge ou ultrapasse a média da

receita  corrente  líquida  cobrada  nos  três  exercícios  anteriores,  são  informados  os

membros do governo responsáveis pelas áreas das finanças, das autarquias locais, bem

como os presidentes dos órgãos executivos e deliberativos do município em causa. São

informados.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------- “Número um. Agora venha ler o número três.” ---------------------------------------------------

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

-------  “Leio  sim  senhor,  vou-lhe  ler.  No  caso  do  município  registado  em  dois  anos

consecutivos, uma taxa de execução de receita prevista no orçamento respetivo inferior a

oitenta e cinco por  cento,  são informadas as entidades referidas no número um. São

informadas.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Ata da 5ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 30/novembro e 5/dezembro/2018



70

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

------- “Quais são as entidades?” ----------------------------------------------------------------------------

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

------- “Mas, quem informa? leia o número quatro, quem informa é a DGAL.” -------------------

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

------- “É a DGAL, é o Senhor Presidente e é o Presidente da Câmara. Portanto, o senhor

tem que me informar a mim.” ---------------------------------------------------------------------------------

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

------- “Não, não. A DGAL é que me informa a mim.” -------------------------------------------------

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

------- “ Ah isso eu não sei, é um problema seu.” --------------------------------------------------------

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

------- “Não é um problema meu.” ---------------------------------------------------------------------------

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

------- “Claro que é.” ---------------------------------------------------------------------------------------------

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

-------  “Não é um problema meu. Senhor Deputado, é um problema meu? Então se a

DGAL tem a obrigação de me comunicar, de me informar e eu depois, depois de estar

informado, é que eu tenho obrigação de transmitir  à Assembleia Municipal.  Agora,  eu

Presidente da Assembleia Municipal,  não recebi nenhuma informação da DGAL até à

data, não recebi, zero. Se o Senhor Presidente da Câmara recebeu, isso já é um assunto

que o Senhor Presidente poderá responder agora se entender. Eu, não recebi, por isso

não tenho obrigação nenhuma de estar a comunicar, porque também não sei o que é que

hei-de comunicar. Não recebi nada da DGAL.” ---------------------------------------------------------

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

------- “Senhor Presidente, muito bem, é o seu entendimento. O que aqui diz é o seguinte,

os membros da Assembleia Municipal, recebem a comunicação por via do senhor e como

eu lhe disse,  tendo nós ultrapassado as receitas executadas, não tendo chegado aos

oitenta e cinco por cento, cabe-nos a nós receber essa informação, que não recebemos

ponto. Se não recebemos, o senhor tem que diligenciar por isto”. --------------------------------

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

------- “Não tenho não. Desculpe está enganado.” ------------------------------------------------------

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

-------  “Obrigado  Senhor  Presidente.  Queria  dizer  que  também  não  recebi  nenhuma

comunicação  da  DGAL.  Estivemos  aqui  à  procura  dos  nossos  revisores  oficiais,
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relativamente à matéria. Sei e tenho a certeza que o vi, não o encontro aqui agora, mas

terei muito gosto em mandar-lho. ---------------------------------------------------------------------------

-------  Relativamente  ao  Jorge  Oliveira,  dizer-lhe  que  se  verificar  bem  neste  nosso

orçamento, tem uma verba a rondar os cinco milhões de euros para as freguesias, para

investimento  nas  freguesias  e  portanto,  recomendava  uma  vista  um  bocadinho  mais

atenta.  Não  tenho  conhecimento  da  tal  poluição  no  rio  Marnel.  O  rio  Cértima  está

perfeitamente  identificado,  é  um  problema  por  demais  reconhecido  e  cujas  fontes

poluidoras também estão perfeitamente identificadas como bem sabem, ou na sua grande

maioria. Mas relativamente a esta questão do Marnel, não, por uma razão muito simples,

neste momento, a bacia do rio Marnel tem toda ela saneamento básico a funcionar. Eu

diria que À-dos-Ferreiros e a Cavadeira serão os dois únicos lugares que drenam para o

rio Marnel,  que não terão saneamento básico e portanto,  eu não tenho conhecimento

sinceramente neste momento, desta situação crítica que me refere, que me parece que

não existe. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------  Relativamente à questão do Cértima, todos nos preocupam, nomeadamente,  as

etares que existem tanto na Mealhada, como na Anadia e que sobretudo na época de

maior estio são problemáticas e que todos nós percebemos. ---------------------------------------

------- Depois, queria dizer que relativamente ao Águeda Educação+, eu tenho aqui uma

nota relativamente ao Águeda Educação+ para dizer o seguinte. Nós, neste momento,

temos uma avaliação global muito positiva do projeto, mas naturalmente que é passível

de ser melhorado e o objetivo é esse. Temos neste momento, quatrocentos e noventa

alunos da escola Fernando Caldeira, Instituto Duarte Lemos e do agrupamento de escolas

de Valongo. Os equipamentos  naturalmente que já  estão na escola,  para os quintos,

sextos e sétimos anos, nós estamos neste momento, a lançar um novo para o nono ano,

mas que entrará a partir  do próximo ano letivo também já para o oitavo e nono ano.

Existem neste orçamento duas rubricas, uma com cento e trinta mil euros e a outra com

noventa  e  sete,  exatamente  para  esse  fim,  uma  para  equipamentos,  a  outra  para

prestação de serviços nesse âmbito, que serão duzentos e vinte e sete mil euros por ano

e portanto, duzentos e vinte e sete mil euros vezes três anos, que é a implementação do

projeto que nós queremos estender, dará os tais setecentos e oitenta e um mil euros, que

estavam  referidos  atrás.  Relativamente  a  isto  são  os  dados  que  eu  disponho,

naturalmente que é um processo que está em avaliação e que temos neste momento, um

desígnio  também,  que é  a  substituição dos equipamentos  que nós  temos que,  como

sabem, já não são equipamentos muito apelativos para os miúdos e estamos com um
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parceiro  também  na  área  tecnológica,  neste  momento  a  fazermos  a  evolução  para,

sobretudo  a  partir  do  próximo  ano  letivo,  podermos  integrar,  já  com  outro  tipo  de

equipamentos mais apelativos para os miúdos e até que possamos ter um outro tipo de

intervenção, porque acredito que alguns pais até podem ter eventualmente, têm com toda

a  certeza  todas  as  possibilidades  para  fornecer  o  equipamento  e  desde  que  seja

compatível, não vemos porque é que não podemos ir mais além e recolher todas essas

ajudas. A Senhora Vereadora, tinha inclusivamente uma listagem desta matéria, mas ela

por questões pessoais, teve que se ausentar, mas os elementos disponíveis com todo o

gosto que lhe poderemos mandar. -------------------------------------------------------------------------

------- Relativamente ao Sr. Presidente da Junta de Travassô,  era só para lhe relembrar

que naturalmente Travassô e Óis estão contemplados neste orçamento tanto pelo posto

médico,  como  as  obras  na  Junta,  que  naturalmente  precisamos  de  fazer  projetos  e

avançar, também a escola, porque a escola é efetivamente, há aqui um fantasma que se

colocou  aqui  há  uns  anos  da  possibilidade  do  fecho  da  escola  de  Travassô,  neste

momento, isso não é previsível e portanto, temos que melhorar as condições da escola,

temos que as melhorar e objetivamente, está previsto e naturalmente que queremos fazer

uma intervenção, nomeadamente nas margens da Pateira e no largo daquele parque e

portanto, isso está. ----------------------------------------------------------------------------------------------

------- Mas, eu recordava também, as obras de saneamento básico que estão em curso

tanto em Travassô, como em Óis da Ribeira e naturalmente depois toda a rede viária que

está degradada e que estava claramente à espera destas obras e que num futuro muito

próximo, naturalmente teremos que intervir fortemente. ----------------------------------------------

------- Quanto ao resto, naturalmente que a disponibilidade da Câmara para funcionarem é

clara e inequívoca. As restrições e os condicionalismos que a Junta tem, a Câmara não

tem qualquer tipo de responsabilidade nelas. Naturalmente que diz e muito bem, que as

competências delegadas não foram executadas, mas já aqui disse numa altura e é uma

questão de bom senso e nós aprovámos diversas vezes e para nós, até há bem pouco

tempo,  todos  os  dias,  como eu disse  na  última  Assembleia,  eram vésperas  para  se

resolver esta questão e portanto, naturalmente que estivemos sempre a aguardar durante

um  tempo,  o  ano  inteiro  que  a  Junta  pudesse  assumir  na  sua  plenitude,  todas  as

delegações de competências que esta assembleia inclusivamente deliberou, a exemplo

do que aconteceu com todas as juntas. Neste momento, aquilo que lhe posso dizer é que

andámos  a  recolher  orçamentos  para  podermos  fazer  uma intervenção  de  fundo  na

limpeza da Junta de Freguesia. Há aqui algumas questões, nomeadamente em termos de

Ata da 5ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 30/novembro e 5/dezembro/2018



73

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

disponibilidade dos parceiros, que nesta altura não é muita, estou sinceramente a tentar

resolver essa questão, porque efetivamente há ali necessidades pendentes e que temos

que as tentar  suprir  e é esse objetivo concreto de tentar  resolver e estou a procurar

resolver com os meios naturalmente disponíveis e indiscutivelmente a tentar recorrer a

uma contratação externa para podermos fazer esse serviço, e naturalmente quer ia seguir

as contas que serão mais fáceis de fazer. ----------------------------------------------------------------

------- Entretanto, relativamente a outras questões, eu penso que as outras questões são

todas elas de ordem muito mais técnica. Relativamente à questão colocada pelo deputado

Carlos Almeida,  portanto,  as despesas correntes naturalmente que têm que cobrir  as

despesas correntes.  A amortização está englobada, oitocentos e quarenta e cinco mil

euros  na  conta  dez  zero  seis  zero  três  e  as  regras  do  orçamento,  portanto  estão

cumpridas. É a informação técnica que me dão. --------------------------------------------------------

------- Relativamente ao Manuel Farias e aquilo que me diz que não há nada relativamente

à proteção civil e a estas questões todas, eu acho que não vale a pena estarmo-nos a

repetir, porque a estrada do Vale do Forno para o Souto do Rio, é a mesma que nós

falámos que era da Borralha para o Candam. Abençoadas pedras que caíram na noite

passada,  porque  efetivamente  se  elas  não  têm  caído,  era  um  drama  aqui  hoje.

Efetivamente volto a reiterar o seguinte, os serviços municipais de proteção civil tiveram

aquela estrada sobre estreita vigilância durante este tempo todo e ao primeiro sinal de

maior perigo, não tive qualquer tipo de indecisão, no sentido de fechar a estrada. Vamos

procurar garantir as melhores soluções possíveis, no sentido de garantir a segurança para

as  pessoas.  Não  tenho  culpa  que  o  discurso  já  viesse  feito,  mas  efetivamente  esta

indicação foi dada no início e no período antes da ordem do dia. ----------------------------------

-------  Relativamente  à  questão  da  segurança,  eu  diria  que  na  nota  explicativa  que

acompanha as grandes opções do plano, nas páginas trinta e dois, trinta e três e trinta e

quatro, estão bem explicadas um conjunto de ações que nós temos e que naturalmente

algumas delas vão beneficiar e muito as aldeias serranas que falou e eu passo a citar,

nós vamos naturalmente fazer a revisão do plano municipal da defesa da floresta contra

incêndios, neste ano, estamos a criar um sistema de monitorização de sig para o plano

municipal de defesa da floresta contra incêndios, continuidade da limpeza das faixas de

gestão de combustíveis nas zonas envolventes às povoações e infraestruturas públicas,

substituindo  os  particulares  também,  expansão  do  programa  aldeia  segura,  pessoas

seguras em detrimento das intervenções em Alcafaz e criando novas aldeias associadas

a este programa, a conclusão de candidatura do POSEUR referente à abertura da rede
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primária  em  cerca  de  oito  quilómetros  ponto  trinta  e  a  construção  da  rede  viária

fundamental, construção de novos pontos de água para combate a incêndios no concelho,

aquisição  de  novos  equipamentos  para  comunicação  das  entidades  que  intervêm na

proteção civil concelhia, a continuidade das parcerias com a QUERCUS, no sentido de

valorizar a floresta, nomeadamente no povoamento florestal do Cabeço Santo, a revisão

do  plano  municipal  de  emergência  e  proteção  civil,  desassoreamento  do  leito  do  rio

Águeda, sistemas de previsão e alertas de inundações para a zona urbana de Águeda, só

em termos de resenha daquilo que nos propomos fazer neste plano. Portanto, para quem

diz que não chegamos sequer às aldeias serranas, eu acho que no mínimo, penso que

não leu com atenção o documento.” -----------------------------------------------------------------------

------- Humberto José Tavares Moreira - Juntos: -----------------------------------------------------

-------  “Antes de mais  Senhor Presidente da Câmara,  executivo,  agradecer  aquilo  que

fizeram ou que têm feito e a verba que disponibilizaram,  investiram na iluminação da

nossa cidade e espero que esteja aqui bem refletido e que seja amplamente vinculado no

próximo ano, porque aquilo que assistimos hoje lá em baixo na praça Primeiro de Maio,

foi algo grandioso e não haverá maior manifestação daquilo que os nossos munícipes

possam sentir, do que aquela avalanche de gente que tivemos lá hoje. Para mim, é algo

que representa muito e é para eles que nós trabalhamos. -------------------------------------------

------- Se eu estivesse lá em casa, ou se tivesse reservado esta noite, se fosse um simples

cidadão  para  ouvir  esta  Assembleia,  à  espera  de  entender  aquilo  que  este  GOP

representa para os munícipes, saía profundamente defraudado, porque aquilo que eu vi

aqui discutir hoje, é um “déjà vu” daquilo que se passou no ano passado. É constantes

curvas, o executivo vai para a direita a oposição vai para a esquerda, se forem para cima,

vão para  baixo  e  aquilo  que no passado se  discutiu  tanto,  falta  de  investimento  das

freguesias,  falta  de  investimento  em educação,  uma série  de  coisas  promessas  não

cumpridas, este ano eu não vi ninguém. Ninguém falou das freguesias, ninguém falou da

educação, não interessa falar,  interessa falar  pouco, é verdade, interessa falar  pouco.

Não interessa  falar  dos  mais  de  quatro  milhões  de investimento  das  freguesias,  não

interessa falar do investimento na cultura, não interessa falar da educação. O enfoque

que os senhores deram o ano passado, não o estão a dar este ano porquê gostava de

entender. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------  Sem  querer  descartar  da  responsabilidade  da  fiscalização,  a  forma  como  nós

levantamos muitas vezes uma questão e levantamos um problema e penso que isto é do

género, é estratégico, tem existido ao longo do tempo, lá na minha terra existem alguns
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caçadores ao domingo de manhã, que vão e veem um arbusto mexer e dão um tiro e

depois  vão  lá  ver  em  que  é  que  acertaram.  Meus  senhores,  leva-nos  o  histórico  a

caminhar nesse sentido, que é, quando damos um tiro vamos à página dezanove, vemos

algo, mandamos para o ar, lançamos a confusão e depois não materializamos nada. Isto

tem sido uma constante e acredito que continue a ser ao longo do tempo. Gostava de ver

discutir aquilo que está aqui e as grandes opções, porque isto reflete a continuidade e a

melhoria daquilo que foi feito até hoje, discutir em concreto e não perdermos tempo aqui

com opções, curvas,  PowerPoint, chegámos ao ponto de discutir a diferença entre um

PowerPoint e um PDF e nem sequer falamos do conteúdo, que eu quando pego num

PowerPoint e converto para PDF, a não ser que tenha lá umas animações, o conteúdo

não se perde. Portanto, o quanto fúteis somos na discussão de um documento e de um

plano que para mim,  é fundamental  para os nossos munícipes e é isso que aquelas

pessoas  que  estavam hoje  lá  em baixo,  essas  centenas  de  pessoas  queriam  ouvir,

portanto  era  importante  e  essas  pessoas  esperam  isso  de  nós,  esperam  que  nós

discutamos algo de forma material, que as possamos elucidar daquilo que queremos fazer

e não perdermos tempo com algumas questões aqui sem depois materializarmos nada.

Esse  é  o  meu ponto  de  vista,  e  é  o  ponto  de  vista  dos  Juntos  e  é  para  eles  que

trabalhamos e é com eles, que nos identificamos. Muitas vezes, sou abordado na rua e

dizem, aquilo lá nas assembleias, aquilo eles falam, falam de nomes, uns falam de leis,

falam do ponto a, ponto b, não entendemos nada daquilo, às vezes queremos ouvir aquilo

que nos interessa e é difícil. É mais fácil abordar o Senhor Presidente da Câmara, que

anda pelas ruas e fazer-lhe as perguntas e ele responde e diz-nos, elucida-nos, porque as

pessoas que estão lá, só falam de coisas fúteis, vagas. Portanto, eu gostava de ver este

orçamento discutido de forma bastante mais prática, objetiva e acho que devemos isso

aos nossos cidadãos. Essa é a minha abordagem. Compreendo a vossa, entendo, mas

nós, Juntos, não somos assim e eu pessoalmente gostava de ver isto discutido de outra

forma.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Pedro António Machado Vidal - PUF de Préstimo e Macieira: -----------------------------

------- “Eu devo dizer aqui ao meu colega Humberto, que uma das nossas competências

enquanto membros desta Assembleia e um dever que nós temos, é o dever da legalidade

e portanto, nós não viemos aqui só para propor, nós também temos o dever da legalidade

e é isso que nós fazemos. Nós, no CDS, não votamos contra um orçamento só porque

nos apetece votar contra o orçamento. Nós, o ano passado, tínhamos um motivo para

votarmos contra o orçamento, coisa que este ano não temos. --------------------------------------
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------- Bom, relativamente às grandes opções do plano de dois mil e dezanove, penso que

o nosso Presidente da Câmara Municipal, há pouco pelo menos, estava na página trinta e

três e é para lá que eu vou. O deputado Manuel Farias, abordou essa página de forma

genérica, mas eu tenho algumas perguntas para fazer relativamente àquilo que aqui está

escrito. Uma delas é, aqui diz, a “expansão do programa aldeia segura, pessoas seguras

terminando  as  intervenções  em  Alcafaz  e  criando  novas  aldeias  associadas  a  este

programa.” Pergunto, que novas aldeias?  ---------------------------------------------------------------

-------  Depois,  a  conclusão da candidatura  do  POSEUR referente  à  abertura  da  rede

primária,  cerca  de  oito  vírgula  trinta  hectares  e  construção  de  rede  viária  florestal

fundamental, cerca de treze quilómetros, onde?. ------------------------------------------------------

------- Depois, a construção de novos pontos de água, para o combate a incêndios no

Concelho, quantos e onde?. ---------------------------------------------------------------------------------

-------  A  aquisição  de  novos  equipamentos  para  comunicação  pelas  entidades  que

intervêm na proteção civil concelhia, que equipamentos e quais as associações? ------------

-------  Entretanto,  relativamente a este  mesmo ponto  e na ata  Conselho Municipal  da

Juventude, a nossa Vereadora, já não está cá, mas penso que o nosso Vice-Presidente

da  Câmara  também estava  no  Conselho  Municipal  da  Juventude.  Vou  ler  a  ata.  “A

Senhora Vereadora, responde que o representante do Conselho Municipal da Juventude,

no Conselho Municipal da Educação, tem de ser aprovado em assembleia municipal, o

que  irá  acontecer  na  próxima  assembleia  municipal”,  que  seria  esta,  hoje,  mas  isso

também não está no ponto da ordem de trabalhos. Isto foi dito, pelo menos é o que está

escrito em ata, na ata do Conselho Municipal da Juventude. ---------------------------------------

-------  Relativamente  a  esta  mesma ata  do  Conselho  Municipal  da  Juventude,  fala  o

representante da  ESTGA,  o  Pedro  Soeiro,  “ele  realça  que não existe  alojamento  em

Águeda e que ultimamente,  se sente mais inseguro principalmente à noite.  O Senhor

Vice-Presidente  da  Câmara,  questiona  o  Pedro  Soeiro  acerca  da  gravidade  e  da

periodicidade dos  incidentes,  ao qual  o  Pedro Soeiro  responde,  que já  houve alguns

incidentes e que inclusivamente os alunos já se juntam em grupos grandes, para ninguém

ir sozinho para casa. Refere ainda, que já fez queixa à polícia, houve agentes à paisana e

a  fazer  rondas,  mas  acabaram  por  não  fazer  nada.  Aponto  a  que  o  reforço  do

policiamento nas ruas e da iluminação poderiam constituir uma forma de dissuadir esses

comportamentos”. Relativamente a isto, isto vem no seguimento daquela que foi a minha

proposta,  aquando da última  Assembleia  Municipal,  em que se  discutiu  o  Estado do

concelho, na qual eu tinha feito duas propostas. Uma que era a criação do Conselho
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Municipal da Segurança Pública e a outra, a implementação do pelouro da segurança

pública. Relativamente a isto, perguntaria ao Presidente da Câmara Municipal,  se para

dois mil e dezanove, está previsto alguma dessas duas propostas apresentadas aqui por

mim na última Assembleia.” ----------------------------------------------------------------------------------

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

------- “Bom, Senhor Presidente da Câmara, para encerrar o assunto, eu sugiro-lhe que

depois  vá  ver  legislação  sobre  esta  matéria.  O  pagamento  de  empréstimos,  é  uma

despesa de capital certo, e portanto, é somada à despesa corrente e subtrai-se a receita

corrente menos a despesa corrente entre aspas,  mais  as amortizações de capital.  Já

agora,  também não  é  a  rubrica  que  está  inscrita  em orçamento,   e  o  Senhor  Vice-

Presidente tinha a obrigação de saber, por duas razões, é técnico e está cá há muitos

anos e isso preocupa-me. -------------------------------------------------------------------------------------

------- Segunda questão, vai aqui para o meu caro colega Humberto. O senhor entrou a

contratempo, porque como sabe, eu nem sequer fiz a minha intervenção. Agora, eu já

posso entrar a tempo, o senhor fez a sua, criticando os outros de não terem dito nada e o

senhor  também  não  disse  pronto,  e  agora  vou  eu  dizer  aquilo  que  eu  acho  deste

orçamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Como o Senhor Presidente da Câmara diz e ele não é técnico nesta matéria, o

orçamento é um manifesto de intenções, não estou a mentir. Para mim, que sou técnico

na  matéria,  é  um  bocado  mais  que  isso,  é  um  elemento  regulador  da  atividade  do

município e portanto, tem que ter alguma aderência à realidade. Mas, permita-me por

momentos posso usar a sua expressão, essa do manifesto de intenções e possa fazer em

primeiro, com a permissão da deputada Carla Eliana, uma avaliação na generalidade e na

generalidade o que nós analisamos nesse orçamento é o seguinte. Câmara Municipal,

historicamente tem um conjunto de receitas correntes, que advêm dos impostos, como eu

há um bocado expliquei e têm um conjunto de despesas correntes para o funcionamento

da Câmara e desta diferença liberta qualquer coisa, como cinco milhões de euros. Neste

orçamento  em específico,  liberta  trezentos  e  noventa  e  cinco  mil  euros,  portanto,  o

processo de intenções que esta Câmara nos vem dizer é o seguinte, nós vamos torrar o

dinheiro todo em despesas correntes, é o que está no orçamento, não sou eu, segundo

processo de intenções. Nós vamos fazer o investimento todo à custa da União Europeia,

porque a receita de capital proveniente de fundos cofinanciados justifica, eu não digo cem

por cento, porque não o é, mas é muito próximo disso, tirem aos cem por cento qualquer

coisa como oitocentos mil euros e portanto, o recado que se está a dar a Águeda é este.
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Nós  vamos  torrar  dinheiro  e  já  encontrámos  uma  justificação  para  não  fazermos

investimento. Aliás, é uma postura que tem sido recorrente nos últimos anos. Há anos

atrás, dizia-se assim, a Câmara hoje vive uma situação financeira brutal e portanto, fez-se

disso apanágio durante anos. A Câmara está cheia de dinheiro, faz depósitos a prazo, era

uma alegria para toda a gente. Entretanto, começou-se a fazer obra. ----------------------------

------- Nos últimos quatro anos, no último mandato, esturrámos dez milhões do dinheiro

que tínhamos e portanto, aquilo que tinha sido, eu peço desculpa pela palavra o orgasmo

intelectual  de  termos  dinheiro  na  conta  a  prazo,  a  seguir  é  outro  orgasmo,  que  o

esturrámos a fazer obras e portanto, nós temos sempre a justificação correta para aquilo

que fizermos. Se não temos dinheiro é porque fizemos obra, se o temos, é bom porque

poupamo-lo e este orçamento não deixa de ser isso. Em consciência, qualquer um de

vocês que está aqui sabe perfeitamente e temos que ser honestos para com o nosso

povo. A execução deste orçamento não vai de grosso modo e peço desculpa acima dos

trinta milhões de euros de receita e nós estamos a dizer ao povo,  ao nosso povo,  a

mentir-lhe e depois queixamo-nos que eles nos chamam mentirosos, que vamos fazer

quarenta e cinco. Mais, nós temos aqui, que receitas de capital são cerca quinze milhões.

Nós, a meio ou ao primeiro semestre deste ano tínhamos quinhentos mil euros, agora

vamos analisar o quê. Vamos analisar uma coisa tão simples como essa, estamos todos

contentes, porque isto está cheio de obras para as freguesias. Daqui a um bocadinho

vamos aprovar uma ORU para o centro de Águeda. São estas as coerências, a gente diz,

assim isto tem um equilíbrio orçamental, não cumpre a regra, eu não disse que é ilegal.

Isto são incoerências. ------------------------------------------------------------------------------------------

------- Vou dizer-lhe assim de grosso modo, você faz meia dúzia, com muito esforço de

não se endividar, que não está cá isso. Você faz cinco milhões para aí, por aí, não é e

agora, de tudo o que cá está o que é que vocês vão fazer, porque nós temos que falar a

verdade com as pessoas.  grandes opções do plano deste ano, nós aprovámos umas

aqui, diziam assim, segurança e ordem pública, dotação inicial um milhão oitocentos e

sessenta, dotação corrigida dois milhões quinhentos e setenta e um. Vocês sabiam, vocês

que são o órgão fiscalizador sabiam que a dotação orçamental mudou de um milhão

oitocentos e sessenta para dois  milhões quinhentos e setenta e agora digam-me que

orçamento é que vocês aprovam? --------------------------------------------------------------------------

------- Estamos aqui a fazer o quê um “fait divers”, isto é um cheque em branco. O povo lá

em casa tem que saber que é assim, há uma coisa que é certa meus caros, obras que

não estejam lá previstas, essas não as vão fazer, essas não as fazem. Agora daquelas
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que lá estão, se calhar acertam mais depressa no euro milhões e querem o quê, quer o

deputado Humberto,  falar  do quê,  do que aí  está? Mas para quê,  o que é que esse

documento  vale?  Já  agora,  eu  já  disse  ao  Senhor  Presidente,  este  documento  é

regulador, base zero, seja o Presidente do PS, como era antigamente ou do CDS, como

era antes ou hoje como é dos Juntos, ou amanhã, seja um do PSD, meu caro eu não

mudo nessa matéria, regulador da atividade e a seguir peço desculpa, olha tem que ir lá

para Lisboa, quanto mais não seja, almoça com a deputada Carla e resolve os assuntos

de Águeda, peço imensa desculpa, é assim que se faz. ----------------------------------------------

------- O que nós temos aqui, andamos aqui todos entretidos a discutir o quê, eu peço

imensa desculpa a discutir o quê. Se este documento vai ter uma execução de alguns

cinquenta  e  cinco  por  cento  e  depois  vamos  para  casa  todos  contentes.  Vocês  em

consciência, vão lá para as vossas terras dizer ao vosso povo que o estão a defender, eu

não tenho coragem disso. Eu a vincular este orçamento, não posso chegar à minha terra,

Aguada de Cima onde falta aquela estrada da Canada, que há-de estar aqui no meio de

malga madura dos alcatroamentos, que eu não sei se vai, ou se não vai ser feita, eu não

posso chegar lá e dizer assim, meus caros, hoje defendi-vos com alma e coração, não

posso e vocês em consciência também não, a não ser que queiram mentir. Isto não é um

orçamento regulador de uma atividade numa autarquia para um ano, isto é um orçamento

que dá liberdade ao executivo para fazer o que quer e o que lhe apetece e sobre esta

matéria, sem ir aqui a debater muitos números que eu acho que é fastidioso, não é, a

certa altura estamos a dizer que isto não é palpável, não é executável e depois pomo-nos

aqui a discutir. Não vale a pena, eu não o vou fazer, era desonesto comigo próprio. Há

uma coisa que eu vos digo, cheques em branco, nem à minha esposa eu passo e muito

menos  ao  executivo,  com  o  devido  respeito.  Mais,  ficaria  muito  satisfeito  se  este

orçamento fosse de base zero e esta Assembleia fosse chamada a intervir, exercendo a

sua função de fiscalização sempre que fosse necessário aumentar, que é para isso que

nós cá estamos, não é para fazer este teatro que andamos aqui a fazer, incluindo eu,

graças a deus e cabe a cada um de vocês ir para casa pensar neste assunto. Quero dizer

o seguinte, a bancada social-democrata, vai votar contra. Como sabem, nós demos total

liberdade  aos  nossos  Presidentes  da  Junta  para  votarem  de  acordo  com  a  sua

consciência.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------- “Eu de facto não tinha previsto obviamente fazer esta referência, mas depois da

intervenção  do  deputado  Humberto  Moreira,  não  poderei  deixar  de  fazer  um reparo,

Ata da 5ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 30/novembro e 5/dezembro/2018



80

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

porque das duas uma, ou o Humberto Moreira não esteve cá este tempo todo, e esteve

porque estava aí perto de mim e eu vi-o, ou então não estava com atenção àquilo que

aqui estava a ser dito, ou então ainda trazia a intervenção escrita de casa e depois não

conseguiu alterar,  porque de facto,  a única coisa que aqui  se falou,  foi  precisamente

aquilo que o Humberto disse que não se falou. Foi a questão da educação e a Isabel fez

uma intervenção aqui, onde questionou precisamente o executivo sobre um programa que

tem a ver com a educação, quer o Jorge Oliveira, quer o Manuel Farias, e isto só falando

na bancada do PS, que é aquela que aqui me interessa, porque não quero meter aqui a

foice em seara  alheia, não obstante o Seara ser nosso. Mas, de facto, a única coisa, das

duas coisas que aqui se falou mais, foi precisamente na questão das freguesias e na

questão da educação. Por isso, vai-me desculpar, mas não lhe assiste qualquer razão,

porque das duas uma, não esteve cá, ou então trazia de facto a intervenção escrita e não

contava para que as intervenções fossem exatamente no sentido que disse, que elas não

foram. Depois para dizer, que numa coisa acertou, porque de facto esta discussão que

aqui  assistimos  hoje,  é  sem  dúvidas  um “déjà  vu”,  mas  é  um “déjà  vu”,  porque  se

discutem precisamente as mesmas coisas, as mesmas propostas que se discutiram no

ano passado, porque este orçamento não é mais do que quase uma cópia daquele que foi

o orçamento do ano passado. Aquilo que hoje aqui se vem propor e muitas das obras que

aqui se vêm apresentar para executar em dois mil e dezanove, já eram as mesmas obras

que também já constavam do plano e orçamento para dois mil e dezoito e de facto aí,

caro colega Humberto Moreira, tem toda a razão, estamos perante um “déjà vu”, essa é a

certeza. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Mas depois dizer-lhe também outra coisa que começa a ser uma preocupação, é de

facto  as  luzes.  As  luzes  lá  de  baixo  são uma coisa  importante,  são uma coisa  boa,

ninguém o nega, nem nunca ninguém o negará. Eu gosto do pai natal, ainda hoje fiz um

“post”  no  Facebook  por  causa  do  pai  natal,  gosto  de  chegar  lá  a  baixo,  como  hoje

cheguei, ao largo Primeiro de Maio e ver que é natal, o pai natal ainda tem um efeito que

se calhar ou porque nos apela à infância, mas ainda tem um efeito positivo sobre nós,

sobre a nossa disposição. Agora o que não se pode, é fazer com que o município se

alimente à conta do natal, do pai natal e das luzes, Senhor Deputado, isso é que nós não

podemos aceitar. Eu fico muito satisfeita, porque o meu concelho é conhecido por causa

do AgitÁgueda, que é um festival de reconhecimento internacional, eu fico muito feliz com

isso.  Mas,  fico muito preocupada,  quando no meu concelho ainda continuam a faltar

obras, ainda continuam a faltar bens essenciais para o dia a dia, que hoje em dia não
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seriam aceitáveis, isso sim deve ser a nossa preocupação. -----------------------------------------

------- A nossa preocupação deve ser aquilo que aqui já foi discutido, nomeadamente os

acessos, como já aqui foi referido, essa sim deve ser uma prioridade, as vias do nosso

concelho, a organização do nosso concelho, isso sim deve ser a nossa prioridade. As

luzes? As centenas de pessoas que hoje, como disse há pouco estavam lá em baixo e

estavam felizes com as luzes, eu não estou a desconfiar nem a duvidar que o estivessem,

mas essas pessoas precisam de muito mais do que as luzes e é isso que nós aqui viemos

reclamar hoje, porque nós queremos que essas pessoas também possam ver as luzes, e

agora estou a usar um sentido figurado, nas suas freguesias. É importante que essas

pessoas para terem mais qualidade de vida,  não tenham que se deslocar  à sede do

concelho, que a possam continuar a ter também nas suas freguesias e é isso que aqui já

foi hoje discutido e é isso que já aqui foi hoje reclamado, muito embora eu reconheço que

o Senhor Deputado diz que não e que não ouviu, mas de facto, é isso que aqui tem

estado em causa e também era isso que constava do programa, com que o movimento

independente Juntos se apresentou a sufrágio no ano passado. A grande bandeira era o

investimento e o apoio às freguesias e nós achamos e já aqui foi dito por todos e das

duas uma, ou é o PS, o PSD e o CDS que estão todos enganados e não me parece que o

seja, este orçamento não reflete essa preocupação que foi tão apregoada pelo movimento

independente Juntos, durante a última campanha em dois mil e dezassete. E é isso que

aqui está em causa, porque aquilo que se pede é muito mais. Já aqui foi dito uma vez

num artigo escrito aqui pelo Paulo Seara, vereador do Partido Socialista, que tinha um

título que é uma expressão popular, que é com papas e bolos se enganam os tolos. Eu

não subscrevo o título, porque eu ainda acredito que os aguedenses não sejam tolos e

não  são  certamente,  podem ir  comendo  as  papas,  mas  há-de  haver  algum dia  que

também se chateiam de não ter que mastigar e aí,  é que eu espero que as pessoas

percebam, que nós não estamos aqui só a dizer mal, por dizer mal. Estamos aqui, porque

estamos preocupados e porque realmente queremos que o nosso concelho continue a

avançar e de facto, é muito importante as luzes, são muito importantes as festas, mas

isso não chega e isto é um ponto prévio que não tinha sequer a ver com aquilo que eu

tinha previsto vir aqui dizer. -----------------------------------------------------------------------------------

------ Não obstante ainda não ter havido nenhuma indicação sobre se, depois na fase da

votação, se vai separar ou não a questão do orçamento da questão do mapa do pessoal,

a pergunta que eu aqui venho fazer ao executivo, tem precisamente a ver com a parte do

mapa de pessoal e tem a ver com um programa que o governo da república levou a cabo
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durante o ano de dois mil e dezassete, foi implementado durante o ano de dois mil e

dezassete,  que  é  o  programa  de  regularização  dos  precários  do  estado,  que  ficou

conhecido como PREVPAP. Foi um programa que se desenvolveu não só nos órgãos da

administração central, na administração pública, mas também nas autarquias e por isso,

eu tinha aqui algumas perguntas para lhe fazer Senhor Presidente, que eu sei que os

nossos  vereadores  do  Partido  Socialista  também já  fizeram,  mas também ainda  não

obtiveram resposta e por isso, as perguntas que tenho para lhe fazer são as seguintes.

Quantos trabalhadores existem na Câmara Municipal de Águeda, com contrato a prazo,

ou que tivessem um contrato a prazo no período entre um de janeiro e quatro de maio de

dois mil e dezassete? Depois perguntava-lhe no âmbito deste programa de regularização

extraordinária  dos vínculos precários da administração pública,  quantos requerimentos

deram entrada nos serviços da Câmara Municipal, para avaliação de eventual integração

nos quadros deste município? Para além dos que foram por requerimento, quantos foram

sinalizados pelos seus chefes de serviço,  pelos chefes de departamento,  diretores de

serviço? Perguntava-lhe também, na sequência destes requerimentos e destas indicações

dos  superiores  hierárquicos,  quantos  pareceres  positivos  foram  emitidos  e  quantos

trabalhadores foram já integrados, se é que já houve decisões finais de integração destes

trabalhadores? Por isso, e não obstante estas questões, gostava também, sem prejuízo

de  depois  fazer  chegar  por  escrito  ao  Senhor  Presidente  da  Assembleia  Municipal,

gostava  também  que  fossem  disponibilizados  para  consulta,  se  possível,  os  dados

referentes não só a estes números, mas também aos contratos a prazo existentes nesse

período e bem assim, os respetivos cadernos de encargos, a fim de poder melhor aferir se

de facto, quais são os contratos de trabalho que visavam, na altura, suprir necessidades

permanentes e necessidades não permanentes e isso só é possível aferir  mediante o

caderno de encargos e mediante aquilo que consta nos respetivos contratos de trabalho,

ou de prestação de serviços, o que existir. ---------------------------------------------------------------

------ Para além disso, também, e aproveitando também uma referência que aqui foi feita a

Óis da Ribeira, de facto, eu as vezes que lá vou e que são muitas, tenho verificado que

estão a decorrer  já  há alguns meses obras e que aqui como o Senhor Presidente já

referiu,  de  saneamento  básico,  são  aquelas  obras  da  AdRA  que  já  há  muito  eram

reclamadas e que depois presumo, pelo menos depreendi das suas palavras, que uma

vez  terminados  estes  trabalhos,  aquelas  ruas  serão  alcatroadas  e  devidamente

arranjadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Pergunto-lhe se a rua Comendador António Bernardino, que em Óis da Ribeira é
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conhecida como estrada nova e que foi mandada fazer quando o meu pai era Presidente

de Junta e que não poderia deixar de o referir, porque lembro-me de ter acompanhado

aquela estrada,  bem pequenina, se também essa estrada vai ser incluída nessas obras e

se  também  vai  ser  alcatroada  e  serão  feitos  passeios,  porque  a  estrada  foi  muito

encurtada,  porque com o passar  dos  anos,  bem ela  já  terá trinta  e muitos  anos,  foi

crescendo vegetação e a estrada acabou por ir encurtando e encolhendo e era importante

que fosse feita realmente uma intervenção de qualidade, para que ela possa ser melhor

utilizada. Aproveitava para pedir que me esclarecesse qual é o ponto de situação do plano

municipal de defesa contra incêndios.” --------------------------------------------------------------------

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

------- “Muito obrigado Senhora Deputada. Ia-lhe pedir então para me fazer chegar por

escrito a documentação que pretende.” -------------------------------------------------------------------

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

-------  “O  meu  colega  Carlos  Almeida,  já  explicou  que  do  nosso  ponto  de  vista,  um

orçamento não deve ser um simples plano de intenções. Num plano de intenções cabem

um  conjunto  de  projetos  que  nós  pretendemos  fazer,  mas  depois  dentro  de  um

orçamento,  cabe-nos  calendarizar,  orçamentar,  e  um orçamento  tem que  ter  alguma

relação com a realidade.  Já explicou o Carlos Almeida,  que nós este ano temos um

orçamento de quarenta e cinco milhões de euros e que o nosso histórico de realização

anda nos trinta milhões de euros, à volta disso e portanto, quinze milhões de euros não

vamos executar, muito dificilmente iremos executar, isso é o nosso histórico. Já explicou o

nosso colega Carlos Almeida, que normalmente a diferença entre as despesas correntes

e  as  receitas  correntes,  há  ali  cerca  de  cinco  milhões  de  euros,  que  a  Câmara

normalmente liberta para investimentos em obras. Aquilo que nos diz o orçamento, é que

liberta  este  ano,  trezentos  mil  euros  à  volta  disso.  Claro  que  estarão  nas  despesas

correntes, presumimos nós, alguns investimentos, percebemos isso. Mas, um orçamento

é  um  orçamento,  tem  que  ser  bem  feito,  não  pode  ser  assim,  para  as  pessoas

perceberem e se nós formos ao orçamento e se formos às grandes opções do plano que

estão no orçamento, diz-nos basicamente que retirando a parte dos salários e algumas

rendas, aquilo que serão os nossos gastos, serão cerca de vinte e oito milhões de euros

ou os nossos investimentos e nestes vinte e oito milhões de euros, que nós estamos a

considerar,  é o que vocês dizem, nas grandes opções do plano,  é tudo aquilo  que a

Câmara basicamente, exceto salários e pouco mais, vai gastar. Subsídios às freguesias,

às coletividades, todos os investimentos, tudo isso são vinte e oito milhões de euros, é o
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que está nas grandes opções do plano e para nós percebermos, dentro destes vinte e oito

milhões de euros, que cabem julgo eu os tais quatro milhões de euros que aqui falaram

das  freguesias,  só  cerca  de  metade  vamos  conseguir  realizar,  porque  não  se  tem

conseguido realizar mais do que isto. Não é metade do orçamento, é metade destes vinte

e oito milhões de euros, porque os outros são fixos e portanto, se nós temos vinte e oito

milhões de euros nas grandes opções do plano e se temos quarenta e cinco milhões no

valor  do  orçamento,  quer  dizer  que  há  dezassete  milhões  de  euros  que  nós  vamos

efetivamente utilizá-los e depois destes vinte e oito há para aí metade, esta é a nossa

perspetiva. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------  Mas,  também diz a regra e também está assim feito,  que neste momento,  nós

somos obrigados a fazer o plano plurianual de investimentos e a introduzir tudo aquilo,

que são as obras que vão para além de dois mil e dezanove também no plano, no ano de

dois mil e vinte e no ano de dois mil e vinte, são obrigatórias a realização destas obras.

Está assim definido na lei atual, que as obras inscritas para o ano seguinte, não é para os

anos  seguintes  é  para o ano seguinte,  é  obrigatório  a sua realização e  se  aqui  nós

dizemos que este orçamento não é realista,  então aqui  ele  derrapa.  Porquê? Se nas

grandes opções do plano, nós temos vinte e oito milhões de euros para o ano de dois mil

e dezanove, nas grandes opções do plano para o ano de dois mil e vinte, vamos andar

nos quarenta e três milhões e eu vou explicar porque é que são quarenta e três milhões.

Porque estão lá trinta e quatro milhões de euros naquelas obras que são plurianuais, mas

se faltam outros nove milhões de euros, que são aquelas que todos os anos nós temos

que  ter.  Subsídios  às  freguesias,  por  exemplo  para  dois  mil  e  dezanove,  só  são

seiscentos  mil,  falta  os  outros  setecentos,  aos  bombeiros,  à  proteção  civil,  às

coletividades, tudo aquilo que são gastos todos os anos. Quer dizer, quando vocês põem

num orçamento e numa previsão do plano, grandes opções do plano para o ano dois mil e

vinte, nós vamos acabar o orçamento de dois mil e vinte segundo a vossa previsão, na

ordem dos sessenta milhões de euros, quarenta e três de grandes opções do plano mais

dezassete,  os  tais  que  eu  disse  que  são  reais  e  isto  é  muito  simples  Senhor  Vice-

Presidente, pega nas grandes opções do plano que nos mandou, vai à coluna de dois mil

e  dezanove e vai  preenchendo os valores,  aqueles  que são fixos,  não estou a dizer

aqueles que são opções. Isto é para percebermos que quando estamos a analisar um

orçamento,  isto  não  passa  mesmo de um plano de intenções,  isto  não  é  orçamento

nenhum, se me permitem. Portanto, isto vale tudo. Vocês descarregaram para lá tudo

aquilo que eram as vossas propostas de obras, eventualmente até para quatro anos e
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depois estando lá tudo, nós decidiremos o que fazer. Ora isto não é orçamento, no nosso

ponto de vista não é  um orçamento que dê credibilidade a nós  na Assembleia,  para

podermos analisar, porque basicamente nós não estamos a analisar o que é que vamos

fazer no próximo ano, estamos a analisar aquilo que vamos fazer nos próximos anos. -----

------- Mas, vamos falar um bocadinho sobre as opções do próprio orçamento. Disseram

aqui,  que  finalmente  este  orçamento  mostra  um  sinal  para  as  freguesias.  Neste

orçamento, estão quatro milhões de euros ao contrário de um milhão e tal, previstos para

as freguesias,  parece que é um bom sinal.  Mas,  já  não será hoje,  provavelmente na

próxima semana, porque a Assembleia hoje terminará, vamos já a seguir aprovar uma

proposta, ou não que é a proposta da ORU, em que esta Câmara nos diz, vamos investir

vinte e sete milhões de euros no centro urbano de Águeda e quando eu digo Águeda, do

centro urbano, é mesmo no centro urbano, não inclui o ninho de Águeda, não inclui a

Alagôa, não inclui um bocadinho de Paredes e um bocadinho ali de Assequins, é mesmo

no centro urbano de Águeda e está previsto nesta intervenção, vinte e sete milhões de

euros. Ora, se estamos a fazer uma aposta nas freguesias, que raio de equilíbrio é este,

vinte e sete milhões para o centro de Águeda e quatro para o Concelho todo, que raio de

equilíbrio nós estamos aqui a fazer.  Não me parece justo isto, ainda que algumas das

obras propostas façam sentido, mas não me parece justo. Não me parece justo, quando

nós devemos olhar para a cidade de Águeda, se quisermos olhar então para a cidade de

Águeda na sua expansão e não estar sempre a fazer intervenção num mesmo local. Eu

não estou a dizer que no centro urbano de Águeda, não temos necessidade de fazer

obras,  teremos,  mas temos em todo  o  Concelho,  mas temos  que alargar  os  nossos

horizontes, sabemos que não há habitação em Águeda, temos que chamar gente para

habitação em Águeda. Meus caros, eu falei aqui na última Assembleia, sobre os terrenos

da FAMEL. Os terrenos da FAMEL são uma zona degradada de Águeda. Se a ORU

contemplasse aquela zona e se a Câmara quisesse ter comprado esses terrenos e era

bem possível,  podia lá  fazer  as intervenções que queria,  porque estavam abrangidos

neste tipo de investimento. Portanto, nós temos que puxar Águeda e Águeda, nós temos

que  perceber  que  Águeda  não  é  só  esta  realidade  do  centro  urbano.  Nós  quando

passamos ali do IC2 para o lado de lá, para Paredes, aquilo parece que estamos num

outro mundo, parece que aquilo não é Águeda, parece que a malta de Paredes teve um

azar que nasceu do lado de lá da estrada, a malta de Assequins é a mesma coisa e dirão

vocês alto, mas nós vamos fazer uma pista ciclável para lá. Vocês vejam, nesta ORU,

estão previstos mais de cinco milhões de euros em pistas clicáveis em Águeda, cinco
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milhões de euros em pistas clicáveis em Águeda. ----------------------------------------------------

------- Vocês vejam, por exemplo, falamos tantas vezes aqui de uma coletividade, que é a

Bela Vista, que tem crianças, que está com péssimas instalações, qualquer dia fecham

aquilo  e sobre a Bela Vista,  não há aqui  uma única referência,  que é  uma entidade

importantíssima que nós devíamos intervir. Vejam só isto, por exemplo, neste orçamento,

eu não vejo aqui uma pretensão tão grande que era do Senhor Presidente da Câmara,

que é do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Macinhata, a zona industrial de

Macinhata do Vouga, isso já nem existe. Se aqui tivesse o ex-Presidente da Câmara,

dizia, tu estás a falar porque és de Macinhata, não é, é porque é uma justiça, do meu

ponto de vista. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Mas depois, mesmo sobre as obras, nós temos que perceber e para não acontecer

o mesmo que aconteceu com a regeneração urbana que aqui tivemos, que algumas obras

da regeneração urbana foram boas, outras obras não foram tão práticas, mas deixaram

Águeda mais bonita, não tenho dúvidas nenhumas sobre isto, mas que na realidade não

foram funcionais e temos que pôr isto à discussão e falar com as pessoas. Por exemplo,

está previsto mais de dois milhões de euros de investimento na piscina. A piscina está ali

entalada nuns prédios. A malta para ir à piscina em Águeda, nem sabe bem como é que

há-de lá  chegar,  muitos deles.  Será que não justifica mais  pensarmos em tirar  dali  a

piscina e levar a piscina como um elemento alavancador para outra parte da cidade de

Águeda. Ou vá lá, dirão vocês, isso não é possível, porque nós não temos dinheiro para

isso. Então, teremos que pensar como é que vamos fazer aquelas obras ali, não é fazer

tanque e meio, porque a piscina, aquilo que eu vejo é que tem mil e tal, não está aqui o

João Paulo, porque se calhar podia confirmar os números utilizadores diferentes, cinco

mil  e tal  entradas na piscina,  estando fechado em agosto,  que é uma novidade uma

piscina  fechada  em  agosto,  é  quase  como  uma  pista  de  neve  estar  fechada  em

dezembro, mas tudo bem e portanto, é preciso percebermos para que é que são estas

obras, é preciso percebermos qual é a finalidade da intervenção do parque do Alto da

Vila,  que é importante,  mas temos que saber, vamos gastar um milhão e cem mil  no

parque do Alto da Vila para estar fechado à noite todos os dias. O que é que vamos fazer

sobre isto. É preciso percebermos isto, vamos lá pôr iluminação pública lá dentro, vamos

ligá-lo ao rio, eu sei que há lá uma porta sudoeste de saída, mas é para isso mesmo que

nós queremos. Por exemplo, há um bocado aqui o meu colega Sérgio Neves, veio falar do

centro de saúde de Travassô, o que é que a gente vê neste plano? O que nós vemos

neste plano são cinquenta mil euros para projeto, este ano de dois mil e dezanove, acho
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que é para projeto, para o centro de saúde de Travassô, cinquenta mil para projeto para o

centro de saúde de Aguada de Cima e cinquenta mil para projeto, agora aqui não tenho a

certeza se é para projeto ou não o centro de saúde de Águeda e depois em dois mil e

vinte, trezentos mil para Aguada de Cima, duzentos e vinte e cinco mil para Travassô, ou

duzentos e cinquenta e oitocentos mil para Águeda. Portanto, em dois mil e vinte, um

milhão e tal de euros em centros de saúde. Isto, acreditam que isto é realizável? ------------

------- Eu pergunto, então nós temos oitenta e cinco mil euros à nossa espera, de ir lá

buscar como o Senhor Presidente bem sabe para o centro de saúde de Travassô, mas

este continua à espera de projeto de Aguada de Cima, de Águeda enfim ou vá lá, se

calhar continua mesmo à espera que o Sérgio Neves saia de lá e vá para lá outro, poderá

também pensar-se sobre isto, espero que não o seja, porque o outro que lá esteve teve

duzentos e oitenta e cinco mil euros e não foi capaz de o fazer. Portanto, meus caros,

este orçamento, no nosso ponto de vista, está errado, porque não é um orçamento, é um

plano de intenções, nem somos nós que o dizemos, é o Senhor Presidente e segundo,

erra naquilo que é as necessidades do concelho e o concelho tem necessidades nas suas

freguesias e tem necessidades diferentes em Águeda, das que os senhores estão a pôr.

Águeda precisa de crescer e não é fazendo obras no mesmo sítio que Águeda vai crescer

e tem necessidades também ao nível empresarial, porque não é o parque do Casarão que

resolve os problemas todos, é na diversidade, e Macinhata é uma zona de excelência,

continuo a dizer e o Senhor Presidente sabe disto. Somos se calhar a única terra do país

que tem uma ligação  à  autoestrada por  um carreiro  de  cabras,  que é  a  ligação por

Soutelo, que eu quando lá levo os meus amigos de fora de Águeda, não se acreditam que

aquilo seja verdade, isto é uma saída da autoestrada eles não se acreditam que aquilo

seja verdade e o Senhor Presidente sabe o que eu estou a dizer. -------------------------------

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

------- “Há só duas coisas que eu queria e também aproveito para pegar naquilo que o

Hilário disse em relação à questão do projeto, porque efetivamente aquilo que está feito

até hoje, foi feito por um conjunto de, passe a expressão, carolas e amigos meus, que

tiveram  a  amabilidade  de  fazer  alguns  rascunhos  para  que  do  ponto  de  vista  da

engenharia e arquitetura, pudéssemos ter algum esboço para mostrar na ARS e a saber

que da parte técnica está feito e também para mostrar ao Senhor Presidente da Câmara. -

------- Penso que o posto médico de Aguada de Cima também terá o mesmo tratamento e

que alguém está a fazer, espero eu que não seja os serviços da Câmara a fazer em

Aguada e teremos que ser nós a fazer em Travassô,  espero sinceramente que assim

Ata da 5ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 30/novembro e 5/dezembro/2018



88

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

seja. Mas a minha questão de eu voltar aqui, é somente por causa disso. Eu gostaria,

amanhã quando for tomar café de manhã, quero dizer a todas as pessoas que represento,

de Travassô e Óis da Ribeira, se efetivamente vamos ter direito a que as verbas que

estavam no orçamento do ano anterior, vão ser investidas na freguesia ou não. Portanto,

é uma pergunta simples, para uma resposta simples. -------------------------------------------------

------- Quero também saber que, efetivamente sei que o Senhor Presidente da Câmara,

está a fazer todas as diligências para pedir limpezas na freguesia, mas há uma coisa que

é  esta,  se  porventura,  o  Senhor  Presidente  da  Câmara  pensa  que  vamos  gastar  o

dinheiro da delegação de competências de um ano numa única limpeza, então leva-nos a

crer que os Presidentes de Junta, estão a fazer aqui morcelas sem sangue, porque se

gastamos o dinheiro todo de um ano numa única vez, então afinal de contas o dinheiro

não chega e temos razão quando dizemos que queremos mais dinheiro para as nossas

Uniões de Freguesia. Portanto, aquilo que eu queria aqui perguntar é, de facto há um

conjunto remanescente de dinheiro que irá sobrar dessa limpeza, eu tenho orçamentos de

limpeza da freguesia e sei de que valor é que estamos a falar, estamos a falar de cerca

de oito nove mil euros, eram as propostas mais altas que tinha e portanto, eu penso que o

restante dinheiro que deveria, temos que dizer à população o que é que irá ser feito a ele

e  também  dos  contratos  interadministraativos  e  é  por  isso  que  eu  voltei  aqui,  para

questionar sobre essa matéria.” -----------------------------------------------------------------------------

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

------- “Ia dar a palavra ao Senhor Presidente, sendo só, Senhor Presidente, que gostava

que me explicasse, ou que explicasse à Assembleia, já que eles são menos experientes

nessa matéria  de  GOP e de mapa de pessoal,  se  vê,  se  existe  algum impedimento

técnico que possa prejudicar a separação, caso ela venha a ser votada, a proposta da

deputada  Carla  Eliana,  se  existe  algum  impedimento  técnico  que  inviabilizasse  esta

situação.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------- “Senhor Presidente, naturalmente que é norma, sempre foi assim apresentarmos

em conjunto. Os custos que estão repercutidos em orçamento em termos de pessoal, são

repercussão direta do quadro proposto. Mas, eu não vejo inconveniente nenhum, bem

pelo contrário. Aliás, penso que a Assembleia é soberana e estamos aqui naturalmente

para seguir em frente. Portanto, temos um orçamento que se for aprovado, depois temos

um mapa de pessoal, em que os números são aqueles, mas tirando isso não vejo outro

inconveniente,  do  ponto  de  vista,  não  tenho  reserva  nenhuma  relativamente  a  essa
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matéria.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Edson Carlos Viegas Santos - Juntos: ----------------------------------------------------------

------- “O mapa de pessoal é calculado,  tem a base, tem um valor que esse valor  vai

repercutir  no orçamento.  Portanto,  se o orçamento for  aprovado,  o mapa de pessoal,

automaticamente  tem que estar  aprovado,  porque  se  houver  alterações  ao  mapa de

pessoal, significa que a despesa do orçamento já está mal calculada, ou estou a ver mal a

coisa. Portanto, por isso, é que é em conjunto. O orçamento está feito com base numa

despesa de pessoal, que foi calculada num mapa de pessoal. Se alterarem o valor do

mapa de pessoal, ou não for aceite aquele mapa de pessoal, vai alterar o GOP. Eu só

estou a explicar a sequência das coisas, portanto, se as GOP forem aprovados, o mapa

de pessoal é com os valores do mapa de pessoal, não vejo sentido em desagregar, só

isso.  Portanto,  na  nossa opinião  Senhor  Presidente,  eu  penso  que deviam de ir  em

conjunto.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------- “Eu percebo a explicação do Senhor Vice-Presidente, claro que tudo tem a ver com

o orçamento. Mas, se o mapa de pessoal se for chumbado, é chumbado. Repare, a seguir

vamos  falar  de  ajuste  direto  para  contrato  de  fornecimento  de  gás  natural  a  duas

instalações, se chumbarmos também tem a ver com isto, com o orçamento e a seguir

vamos  falar  sobre  ajuste  direto  para  contrato  de  manutenção  equipamento  ar

condicionado do elevador de alta, conta.” ----------------------------------------------------------------

------- Edson Carlos Viegas Santos - Juntos: ----------------------------------------------------------

------- Senhor Hilário não tem nada a ver, não confunda as coisas nem queira confundir as

pessoas. O que eu lhe estou a dizer, esses dois pontos que falou agora não têm nada a

ver com o assunto que estamos a falar. ------------------------------------------------------------------

------- Senhor deputado Hilário, eu já dei a minha explicação, portanto a Assembleia que

decida.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-------  “Queria naturalmente começar por responder ao Pedro Vidal  e dizer-lhe que os

equipamentos que estão em causa, são equipamentos de comunicações, que são para as

associações  de  proteção  civil  e  para  o  serviço  municipal  de  proteção  civil,  para  as

unidades locais de proteção civil e para naturalmente as equipas das Juntas que estejam

integradas no dispositivo. Logo que esteja, e queremos que naturalmente toda a gente

que anda envolvida sobretudo no combate a incêndios e no âmbito da proteção civil,

como em todas as questões, esteja comunicável,  com o sistema que vai ser baseado

Ata da 5ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 30/novembro e 5/dezembro/2018



90

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

naturalmente no CIRESP e porque já conseguimos garantir e ter canais de comunicação

próprios entre nós,  e com abertura, com atribuição de canal depois mais largo.  Neste

momento, posso-vos dizer que este concurso está a decorrer para a aquisição de um

número significativo, na ordem de algumas dezenas de equipamentos, números fixos de

viaturas, outros móveis para podermos andar. ----------------------------------------------------------

-------  Relativamente  à  questão  da  rede  viária,  é  a  implementação  daquilo  que  está

previsto em termos de plano municipal de defesa da floresta contra incêndios. Todos os

anos,  há um relatório muito concreto dos serviços,  nomeadamente o gabinete técnico

florestal e do serviço de proteção civil, em que propõem dentro da rede viária municipal,

quais são os caminhos ou que se encontram em mau estado em termos de manutenção,

ou que são determinantes ou preponderantes para a execução desse plano, portanto, é a

repercussão  do  plano.  Há  claramente  e  naturalmente  as  freguesias  serranas  são

claramente  as  mais  contempladas  com  este  tipo,  porque  naturalmente  e  a  nível  de

perigosidade são as que apresentam maior. Pontos de água, desde logo num, um que

está inserido no orçamento participativo e que está previsto para as Massadas, --------------

-------  O  pelouro  da  segurança  pública,  ele  já  existe,  é  tido  por  mim.  A  questão  da

comissão municipal é um ponto a ponderar, mas eu penso que a comissão municipal de

segurança pode perfeitamente funcionar com essa questão e portanto, diria que temos

essas questões perfeitamente asseguradas. ------------------------------------------------------------

-------  Relativamente  às  questões  do  deputado  Carlos  Almeida,  teve  este  discurso

inflamado  e  naturalmente  que  deu  para  aqui  um conjunto  de  opiniões,  são  as  suas

opiniões.  Eu  continuo  a  dizer  que  naturalmente  que  um  documento  destes,  é  um

documento regulador da atividade da Câmara sem dúvida, mas também é um programa

de intenções,  isso indiscutível que é. Ao gerir  uma Câmara, temos uma multiplicidade

tremenda de situações, de oportunidades, de desafios que ocorrem ao longo de cada ano.

Naturalmente que temos que fazer este trabalho de previsão e naturalmente que estamos

aqui  sobretudo,  a  assumir  aqui  uma série  de  compromissos  indiscutivelmente  com a

nossa população,  e  quando  lhe  dizemos que  efetivamente  vamos  prestar  uma maior

atenção às freguesias, estamos fortemente determinados nisso, peço-lhes sinceramente

que nos deem o benefício  da  dúvida e que esperem para ver  o resultado,  eu estou

absolutamente confiante. --------------------------------------------------------------------------------------

-------  Relativamente  às  questões  da  deputada  Carla  Tavares,  queria-lhe  dizer  que

relativamente ao PREVPAP, como se costuma dizer, foram identificados dois funcionários

que estavam nas condições que entendemos serem absolutamente legíveis,  já  foram
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feitos  os  procedimentos  e  já  estão  integrados,  já  tomaram  posse,  inclusivamente  já

assinaram os contratos,  contrato  de trabalho  em funções públicas.  Não temos outros

contratos de trabalho em vigor, temos contratos de prestações de serviços. Há contratos

de prestações de serviços com pessoas que prestam serviços à Câmara, ou indexados a

projetos, coisas desse género e que portanto,  naturalmente que foram contratados para

dar depois suprimento a esses projetos e que no nosso entender, não o entendemos, e de

acordo com o que estava, não entendemos que façam parte do regulamentado e previsto

neste plano. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------  Relativamente às obras de saneamento e ao que se passa em Óis da Ribeira,

dizer-lhe que sim, que é nossa intenção, no final, depois das obras de saneamento e logo

que  as  condições  próprias  de  cada  local  o  recomendem,  vamos  avançar  com  as

pavimentações.  Relativamente  às  ruas  de  Óis,  efetivamente  temos essa ideia.  A  rua

António Bernardino, na minha ótica é a que provavelmente se apresenta em pior estado

de todas as de Óis, está nesse estado, porque estávamos claramente à espera destas

obras e portanto, sim, é nossa intenção avançarmos. ------------------------------------------------

 ------- Uma nota para, e atenção não estou a dizer rigorosamente mais nada do que isso,

a exemplo do que se passa em alguns lugares da freguesia da Trofa, Lamas e Segadães,

há algumas localizações que os serviços técnicos nos recomendam esperar algum tempo,

porque há risco de abatimento de valas e por exemplo, estou a dizer e a apontar aqui

para  a  Trofa,  porque  na  Trofa  estão  identificados  alguns  locais  onde  isso  acontece.

Naturalmente  que  nos  convém  fazer  ali  alguma  situação,  porque  ainda  agora  muito

recentemente, e está aqui o Senhor Presidente da Junta e eu estava a olhar para ele,

porque isto verificou-se apesar de nos darem quase garantias de que já não iria ceder

mais nada, o que é certo é que choveu, e lá foram elas outra vez para baixo e portanto,

temos esse cuidado. --------------------------------------------------------------------------------------------

------- O plano Municipal de Defesa da Floresta é a revisão que vamos fazer e nós somos

um dos municípios que já têm Plano Municipal da Defesa da Floresta contra incêndios em

vigor já há uns aos, em vigor e devidamente aprovado, portanto, vamos este ano, dois mil

e dezanove, fazer a revisão. ---------------------------------------------------------------------------------

------- Relativamente às questões do deputado Hilário Santos e naturalmente que tem aqui

todo um conjunto, dizer-lhe só que Paredes, nós andamos com uma obra em Paredes e

uma obra, eu acho que estamos bem. Sei perfeitamente os limites de Paredes e eu acho

que  nós  neste  momento,  andamos  com  obras  em Paredes  e  obras  da  regeneração

urbana da cidade, que chega também a Paredes e dizer-lhe o seguinte, que não penso
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que seja oportuno estarmos a lançar aqui todo um conjunto e a falarmos da ORU e a

tentar  estabelecer  aqui  um conjunto  de  confusões.  A  ORU naturalmente  que está  lá

perfeitamente identificado um conjunto, nós vamos daqui, não será hoje com certeza, mas

poderemos ver, estão identificados um conjunto de obras que são de iniciativa privada e

também  este  plano  que  nós  vamos  aprovar  vai  ajudar  e  vai  ser  determinante  para

podermos beneficiar esses privados todos que possam avançar com as obras, e depois

temos um conjunto de obras previstas até dois  mil  e vinte e sete e atenção,  que na

generalidade  são  obras  comparticipadas  como  bem  se  entende  e  portanto,  quando

estamos a falar em vinte e sete milhões, temos uma comparticipação significativa nestas

obras, nomeadamente algumas obras emblemáticas e que nós temos falado muitas vezes

que lá estão,  nomeadamente o parque do Alto da Vila, como toda a gente sabe que é

uma  obra  comparticipada,  o  Mercado  Municipal,  que  é  uma  obra  comparticipada,  o

Canário Lucas, que será uma obra comparticipada e muitas outras. -----------------------------

------- A outra nota que é preciso nós realçarmos aqui, é que toda a gente percebe que

nós temos um  PEDU em desenvolvimento,  e naturalmente que eu,  quando falamos e

reparamos  nas  obras  que  estão  em  curso  na  cidade,  gostaria  aqui  que  todos  nós

percebêssemos,  ou  pelo  menos  passar  esta  mensagem,  de  que  efetivamente  é

claramente uma questão de oportunidade que nós não podemos abandonar. Estas obras

são todas elas comparticipadas, e têm uma aplicação tal e qual, porque este programa

PEDU só se aplica efetivamente a esta área urbana da cidade. Pode-me vir dizer agora

que a área urbana deveria ter sido mais alargada e se calhar estaríamos todos de acordo,

mas o que é facto é que não,  eu diria que elas têm que ser todas enquadradas entre a

linha de comboio e o rio, com uma pequeníssima exceção ali na zona do Centro de Artes.

-

------- Estamos aqui a falar de coisas absolutamente concretas e estamos aqui claramente

a falar delas e acho que nenhum de nós o fazia com certeza e iria abandonar todo este

tipo de obras e sobretudo este tipo de comparticipação. Volto a dizer que este PEDU, é

um programa que se aplica a Águeda, Ovar, Ílhavo e Aveiro. Os outros municípios aqui à

volta não têm PEDU, como bem sabem, pelas  questões e as regras de acesso que foram

perfeitamente definidas e portanto, naturalmente que temos todo este conjunto de obras

comparticipadas e que nos fazem efetivamente ter um volume de obra comparticipada

grande, significativamente maior do que um conjunto de municípios à nossa volta, mas

isso naturalmente é fruto dessa comparticipação esperamos nós, que nos vá libertar a

possibilidade de podermos investir nas freguesias, onde como bem sabe, não temos esse
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tipo de financiamentos e portanto, o orçamento da Câmara será o garante, em primeira

linha e naturalmente que vamos esgotar todas as possibilidades de encontrarmos outros

tipos de apoios e estamos na estrada, como se costuma dizer a tentar fazê-lo. ---------------

------- Relativamente às questões levantadas pelo Sérgio Neves, há aqui questões que

são absolutamente claras. Primeira questão, eu não quero, e de forma nenhuma admito

sequer  que seja,  eu  não tenho qualquer  tipo  de  responsabilidade  em tudo o  que se

passou durante este ano inteiro, ou este mais de um ano em Travassô e Óis da Ribeira.

Rejeito  liminarmente,  porque tive o  cuidado sempre de manter  uma distância.  Temos

determinados  trabalhos  que   o  fizemos  os  dois,  nomeadamente  a  solução  que

defendemos, para o edifício da junta e do posto médico, fomos nós os dois, e não estava

lá mais ninguém, que o decidimos e isso, acho que não está aqui nenhum de nós, é um

desafio, é a minha opinião, é também a minha opinião, acho que é indiscutivelmente a

melhor  solução,  estou  sinceramente  ansioso  para  termos  condições  para  podermos

trabalhar efetivamente e avançarmos rapidamente com todo este processo. Fiquei a saber

aqui que o dinheiro transferido habitualmente pela Câmara, no âmbito das delegações de

competências, dá para fazer pelo menos três grandes limpezas à sua freguesia, o que

quer dizer Senhores Presidentes de Junta, que estão a ultrapassar. Queria pedir o favor

para o Senhor Vice-Presidente intervir aqui no âmbito do orçamento e de questões mais

técnicas.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Edson Carlos Viegas Santos - Juntos: ----------------------------------------------------------

------- “Em relação ao deputado Carlos Almeida, eu posso-lhe garantir uma coisa. Estamos

a cumprir  todas as regras para a elaboração do orçamento. Eu tenho uma equipa na

Câmara,  uma equipa  da parte  financeira  que  me garante  e  que  trabalhámos,  o  ano

passado foi a mesma coisa que é este ano. O deputado Hilário às vezes faz tantas contas

aqui, que eu sinceramente perdi-me a meio, não lhe consigo dar as respostas todas a

isso. Mas, posso dizer senhor Carlos Almeida, que na página dezoito da prestação de

contas de dois mil e dezassete, também lá está dito, que pelo oitavo ano consecutivo,

verifica-se  uma poupança orçamental,  mostrando a  tendência  deste  município  para  a

canalização de investimento e despesa de capital. Isto quer dizer, que temos feito uma

poupança nas despesas correntes, que temos empregado em despesas de capital. --------

----- Em relação a estes orçamentos, o orçamento também é um documento de gestão

financeira que nos orienta. Foi com base nestes orçamentos que fizemos durante doze

anos, também com o PS e agora um ano como Juntos, que nos permitiu fazer só algumas

alíneas que eu vou-lhe dizer. Permitiu-nos por exemplo, gerir a Câmara para pagar os
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dezoito  milhões  de  euros  que  vossas  excelências  deixaram.  Se  tem  servido  este

documento, este tipo de orçamentos que vocês dizem que nós não sabemos elaborar, e

parece que são cartas brancas, eu digo uma coisa, eu passo os  cheques em branco à

minha mulher à vontade,  passo mesmo, porque eu acredito nas pessoas e na minha

mulher muito mais. Mas, posso-lhe dizer também que não está a passar nenhum cheque

em branco aqui. O que está a dizer, é que eu não posso gastar mais de quarenta e cinco

milhões, é isso que me está a dizer e eu estou-lhe a dizer que com esses quarenta e

cinco milhões, está aqui tudo o que eu vou fazer. Se eu tiver essa receita de quarenta e

cinco milhões, lhe garanto que faço estas obras de quarenta e cinco milhões ponto. --------

-------  Em relação aos doze orçamentos que já fizemos, treze, já vamos agora para o

décimo quarto, que já o fizemos também, porque nós somos a continuidade quer vocês

queiram  quer  não,  nós  fizemos,  só  para  lhe  dar  algumas  ideias,  o  apoio  ao

associativismo.  Nunca  o  associativismo  teve  tanto  apoio,  investimento  na  educação,

nunca a educação teve tanto apoio. Investir no Casarão, foi à custa destes orçamentos

que  vocês  dizem  que  normalmente  estão  sempre  empolados,  foi  à  custa  destes

orçamentos,  da  gestão  destes  orçamentos,  que  fizemos  este  parque  empresarial.

Investimos no desporto como nunca foi investido, nos último cinco anos, investimos em

cinco campos de futebol. Neste momento, somos o município amigo do desporto, temos

vários  prémios  também,  vale  o  que  vale  para  vocês,  mas  para  nós,  é  um  sinal  de

reconhecimento. Pagámos a dívida de dezoito milhões como já disse. Este documento, o

orçamento é exatamente um documento de gestão, que vai permitir a orientação daquilo

que nós temos de receita e de despesa. Os nossos serviços, os nossos chefes de divisão

têm um documento orientador, eu não lhes preciso de dizer a toda a hora, a qualquer

momento onde é que devem gastar o dinheiro. Eles sabem neste momento, que há aqui

rubricas  que  lhes  permite  ter  um  patamar  de  gastos,  de  custos.  Eles  não  podem

ultrapassar  isso,  porque  se  quiserem ultrapassar,  têm  que  utilizar  as  ferramentas  de

gestão, que é as alterações orçamentais e se quiserem, para fazer isso, têm que pedir

autorização ao executivo e se quiserem fazer uma revisão orçamental, têm que vir aqui à

Assembleia. Portanto, não há aqui nada. O deputado Carlos Almeida, às vezes está a

dizer que é enganar o povo, que isto não podemos ter dados, estão aqui os dados todos,

vocês é que querem enganar o povo com esse tipo de discurso cinzento, que eu digo uma

coisa, está aqui tudo no orçamento. Se me derem quarenta e cinco milhões de euros, de

receita, eu faço quarenta e cinco milhões de euros de despesa e sabe porque é que eu

faço quarenta e cinco milhões de euros, porque eu vou-lhe dar um exemplo, nós temos
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aqui o Life, uma candidatura de dois milhões de euros. Logicamente se a candidatura for

aprovada, ai eu gasto estes dois milhões de euros em Fermentelos, na Pateira e se eles

não vierem, não os gasto, aí está menos dois milhões de euros. Sabe aquelas cativações

que o orçamento do PSD já fez, que o PS está a fazer, essas cativações de despesa que

está lá, mas que assegura, é também uma forma de não fazer a execução. -------------------

------- O que eu lhe estou a dizer, é que além disto, nós fazemos também com estes

documentos,  fazemos substituir  várias vezes ao Estado,  vou-lhe dizer quando, olhe o

hospital,  o posto da GNR, as residências, às custas destes documentos, que todos os

anos parece que é uma zona cinzenta que é para enganar  o povo.  Relativamente à

intervenção do deputado Pedro Vidal,  foi  pegar  numa coisa  incrível.  O Presidente da

associação de estudantes da ESTGA, disse tanta coisa boa de Águeda, coisas que nos

valorizam e você foi pegar numa coisinha, que fala da insegurança. Sabe como é que ele

continuou? Eu perguntei-lhe uma coisa, a insegurança é preciso compreendê-la, é preciso

compreender a insegurança e eu perguntei-lhe, para perceber, porque nós estamos cá

para resolver os problemas e o problema foi tão simples. Falou na segurança, mas ele

disse antes, em Águeda há uns anos, os alunos que entravam na universidade de Aveiro,

quando se apercebiam que era para vir para a ESTGA, não queriam. Agora, quando se

candidatam para  a  universidade de  Aveiro,  é  mesmo para  ir  para  a  ESTGA,  sabem

porquê? Porque têm em Águeda, uma cidade jovem, uma cidade que lhes agrada, aonde

eles querem estudar e quem sabe viver. Têm sido estes orçamentos que têm permitido

colocar  em  prática,  aquilo  que  vocês  dizem  que  é  um  sonho,  o  sonho  do  parque

empresarial, o sonho do desporto, o sonho, para vocês é sempre um sonho. Para nós,

esses documentos são documentos para se tornarem uma realidade e mais, é tão incrível

que  neste  momento,  à  data  de  hoje,  substituindo-se  ao  Estado  uma  grande  dívida,

concluindo e investindo no turismo, turismo para vocês há uns anos era um sonho e nós

neste momento,  conseguimos ter  na data de hoje,  ao contrário daquilo  que o senhor

Carlos Almeida diz,  que andámos aqui  a  pedir  tostões.  Neste momento,  em caixa,  a

Câmara Municipal de Águeda tem três milhões novecentos quarenta e três mil novecentos

e quarenta e seis mil euros, tem os pagamentos a empreiteiros e a fornecedores conta

corrente  em dia.  As  Juntas  de  Freguesia,  não  lhe  devemos nada,  se  tem obra  feita

recebem. Se há prazos a serem cumpridos, é prazos internos que têm que ser cumpridos

e eu pergunto, estes documentos servem para quê, estes orçamentos servem para quê? -

------- A única coisa que vos posso garantir, é que está cumprida a lei para realização

destes orçamentos para dois mil e dezanove e tenho uma equipa fiscal que me diz isso e
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portanto, é este o documento que vem aqui e é este documento que é colocado à vossa

disposição, para aprovarem ou não aprovarem.” -------------------------------------------------------

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

------- “Apenas para dizer em relação  ao por nós solicitado para que fosse feita a votação

em  separado,  não  tendo  a  certeza  sobre  a  eventual  legalidade  ou  ilegalidade  do

procedimento, e porque também a resposta do Senhor Presidente da Câmara acabou por

se calhar eliminar algumas dúvidas que pudéssemos ter,  não fazemos questão que a

votação seja feita em separado, mas aproveito só para referir uma coisa que há pouco me

esqueci. Saudar a Câmara Municipal de Águeda, pela implementação no próximo ano e

porque está consagrado no orçamento, vamos lá ver se vai ser ou não executado o plano

municipal da igualdade, aproveitava para perguntar se está previsto o recurso a algum

tipo de financiamento para este tipo de planos.” --------------------------------------------------------

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

-------  “Senhor  Vereador,  nós  às  vezes  fazemos política,  outras  vezes  temos que ser

técnicos e sobre essa matéria eu quero-lhe dizer uma coisa, o senhor não pagou a dívida,

não fez as obras com o orçamento como o senhor disse. O senhor fez com o nosso

dinheiro,  porque nós é que pagamos impostos certo.  Pronto,  esse é o primeiro facto,

certo? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- O segundo facto e o senhor falou bem, pagou, é um facto mesmo a dívida que

herdou, é verdade, assim como nos pôs a todos, não se esqueça disto que lhe vou dizer

agora a pagar três milhões por ano de água e saneamento. O senhor disso não falou, vá

lá  perguntar  à  malta  de  Aguada  de  Cima,  se  o  saneamento  dá  para  fazer

responsabilidades. É só isto. ---------------------------------------------------------------------------------

------- Outra questão sobre o orçamento, nós temos perspetivas diferentes, eu não preciso

de ir à minha equipa. Está a ver, eu nem preciso de ir à minha equipa perguntar a regra

do equilíbrio orçamental. Mais, eu tive o cuidado de lhe dizer que não estava a colocar em

causa a legalidade, mas quero-lhe deixar um repto, com certeza vai acordar comigo. Nós

somos digníssimos representantes dos acionistas desta casa, vamos julgar por momentos

que isto é uma empresa e vá lá aos acionistas no final do ano, apresentar-lhe uma taxa

de execução de cinquenta e cinco ou sessenta por cento e o senhor vai ver o que é que

lhe acontece.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------  Não havendo mais  intervenções neste ponto,  foi  o  mesmo colocado à votação,

tendo a proposta da Câmara Municipal das Grandes Opções do Plano e Orçamento e

Mapa  de  Pessoal  para  o  ano  de  2019,  sido  aprovada  por  maioria,  com a  seguinte

Ata da 5ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 30/novembro e 5/dezembro/2018



97

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

distribuição de votos: -------------------------------------------------------------------------------------------

------- PSD — seis votos contra, duas abstenções e dois votos a favor; --------------------------

------- CDS — três abstenções; ------------------------------------------------------------------------------

------- JUNTOS — treze votos a favor; ---------------------------------------------------------------------

------- PS — quatro votos contra  e um voto a favor. ---------------------------------------------------

------- Declaração de Voto -----------------------------------------------------------------------------------

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

------- “Muito obrigada Senhor Presidente. No ano passado, o grupo municipal do Partido

Socialista e porque era o primeiro mandato deste executivo com o atual Presidente da

Câmara,  deu-lhe  o  benefício  da  dúvida,  como  já  aqui  foi  referido  aliás  pelo  Senhor

Presidente e absteve-se. Sucede que um ano volvido, verificámos que não só a fraca

execução  do  orçamento  de  dois  mil  e  dezoito,  mas  sobretudo  devido  a  essa  fraca

execução, o orçamento para dois mil e dezanove, mais não é do que quase uma réplica

do orçamento do ano anterior. Por todas as razões que aqui já foram explanadas, e das

quais  destacamos  o  facto  de  não  ser  percetível  o  tão  muito  apregoado  prometido

investimento  nas  freguesias,  o  qual  consideramos de facto  prioritário  e  uma absoluta

necessidade, e atendendo a tudo o que foi aqui exposto e por todas as razões que aqui

foram apresentadas,  explicadas  pelos  vários  membros  do grupo municipal  do Partido

Socialista  nas  suas  intervenções,  decidimos votar  contra  este  orçamento.  No que  se

refere ao mapa de pessoal, e após os esclarecimentos do Senhor Presidente da Câmara,

de que apenas dois trabalhadores foram integrados nos quadros da Câmara no âmbito do

programa  PREVPAP,  não  acreditamos,  não  achamos  aceitável,  que  apenas  dois

funcionários da Câmara Municipal  de  Águeda,  estivessem em condições  de passar  a

integrar os quadros do município. Por essa razão, e com uma forte referência e grande

solidariedade para com os muitos trabalhadores,  ou pelo menos serão bem mais que

dois,  que  neste  momento  se  encontram  em  situação  de  trabalho,  que  se  destine  a

satisfazer  as  necessidades  permanentes  da  Câmara  Municipal  de  Águeda,  também

votámos contra.” -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Neste momento, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal suspende a reunião da 5ª

Sessão Ordinária, designando para continuação o próximo dia 5 de dezembro de 2018,

pelas vinte e uma horas, sendo que desta forma se consideram convocados todos os

membros presentes, pelo que, pela uma horas e quarenta minutos deram-se os trabalhos

por encerrados. --------------------------------------------------------------------------------------------------
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------- Aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma

horas e trinta minutos, no salão Nobre dos Paços do Concelho, teve lugar a segunda

reunião da 5ª Sessão Ordinária  da Assembleia Municipal  de Águeda, com a seguinte

Ordem de trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

------ 3.4.1 – Atribuição de um novo apoio para obras de beneficiação das instalações da

Banda  Marcial  de  Fermentelos  –  Código  Regulamentar  do  Município  de  Águeda  –

Associativismo Cultural Recreativo e Juvenil, f1; ------------------------------------------------------

------  3.4.2  –  Ajuste  direto  para  contrato  de  fornecimento  de  gás  natural  a  duas

instalações,  ao  abrigo  da  cláusula  23.ª  do  caderno  de  encargos  -  Procedimento

RA/DAF/BENS-142/17; ----------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.4.3 – Ajuste direto para contrato de manutenção ao equipamento ar condicionado

do elevador cota alta cota baixa, ao abrigo da cláusula 22.ª do caderno de encargos -

procedimento CF/DAF/SERV-07/18; -----------------------------------------------------------------------

------ 3.4.4 – Aquisição de Serviços de Computação e Armazenamento em Nuvem;----------

------  3.4.5  –  Concurso  público,  sem  publicidade  internacional,  para  locação  de

equipamento informático para o Município de Águeda;------------------------------------------------

------ 3.4.6  –  Aquisição  de  serviços  de  consultadoria,  acompanhamento  e

desenvolvimento da contabilidade de custo;-------------------------------------------------------------

------ 3.4.7  –  Elaboração  de  Protocolo  para  fornecimento  e  transporte  de  refeições

escolares a crianças do Pré-escolar e aos alunos do 1.º CEB da EB António Graça –

Barrô;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.5 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de ORU – Operação de

Reabilitação Urbana de Águeda;-----------------------------------------------------------------------------

------ 3.6 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para Unidades Proteção

Civil - seguro acidentes pessoais;---------------------------------------------------------------------------

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

candidatura fora de prazo e atribuição de apoio apresentada por três juntas de freguesia
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no âmbito de eventos culturais - Código Regulamentar, F4;----------------------------------------

------  3.8 – Tomada de conhecimento do Relatório Semestral da Situação Económica e

Financeira.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

------- Cristóvão Duarte da Silva Leal - PS; ---------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

------- Jorge Melo - PS; -----------------------------------------------------------------------------------------

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

-------  Compareceram igualmente  à  Sessão  os  seguintes  Presidentes  de

Junta/Uniões de Freguesia, PJF: ------------------------------------------------------------------------

------- Irene Henriques - PUF de Aguada de Cima; -----------------------------------------------------

------- Jorge Manuel Castanheira Martins - PUF de 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; ----------------------------------------------------------------------------------------

------- Artur Jorge Simões das Neves - PJ de Fermentelos; ------------------------------------------

------- Pedro Joaquim Faria de Oliveira Marques - PJF de Macinhata do Vouga; --------------
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------- Pedro António Machado Vidal - PJ da União das Freguesias de Préstimo e Macieira;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

------- Antero Ricardo dos Santos Almeida - PSD. -----------------------------------------------------

-------  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 Presidente da Junta de Freguesia de Fermentelos,  substituído pelo secretário da

Junta  Artur  Jorge  Simões  das  Neves;   O  Deputado  Hilário  Santos,  substituído  pela

deputada Maria de Fátima Sampaio e Silva; o Deputado Paulo Tomaz, substituído pela

deputada Maria Elisa Pires, substituída pelo Deputado Cristóvão Duarte da Silva Leal; e a

deputada Carla Eliana,substituída por Jorge Manuel dos Santos Melo. --------------------------

------ Os trabalhos são retomados na discussão do ponto: -------------------------------------------

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

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

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

------ 3.4.1 – Atribuição de um novo apoio para obras de beneficiação das instalações da

Banda  Marcial  de  Fermentelos  –  Código  Regulamentar  do  Município  de  Águeda  –

Associativismo Cultural Recreativo e Juvenil, f1; ------------------------------------------------------

------  3.4.2  –  Ajuste  direto  para  contrato  de  fornecimento  de  gás  natural  a  duas

instalações,  ao  abrigo  da  cláusula  23.ª  do  caderno  de  encargos  -  Procedimento

RA/DAF/BENS-142/17; ----------------------------------------------------------------------------------------
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------ 3.4.3 – Ajuste direto para contrato de manutenção ao equipamento ar condicionado

do elevador cota alta cota baixa, ao abrigo da cláusula 22.ª do caderno de encargos -

procedimento CF/DAF/SERV-07/18; -----------------------------------------------------------------------

------ 3.4.4 – Aquisição de Serviços de Computação e Armazenamento em Nuvem;----------

------  3.4.5  –  Concurso  público,  sem  publicidade  internacional,  para  locação  de

equipamento informático para o Município de Águeda;------------------------------------------------

------ 3.4.6  –  Aquisição  de  serviços  de  consultadoria,  acompanhamento  e

desenvolvimento da contabilidade de custo;-------------------------------------------------------------

------ 3.4.7  –  Elaboração  de  Protocolo  para  fornecimento  e  transporte  de  refeições

escolares a crianças do Pré-escolar e aos alunos do 1.º CEB da EB António Graça –

Barrô;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

------- “Este conjunto de pontos tem que ver com a questão da plurianualidade, ou seja,

são despesas que vão em mais do que um ano e é a única razão que as faz ter que vir à

Assembleia Municipal. O primeiro de todos é desde logo, a questão dos apoios à banda

de Fermentelos e portanto, é um valor de dez mil euros mas, como tem a execução em

mais do que um ano financeiro, é essa a razão que terá que vir aqui.” ---------------------------

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

-------  “A  minha  intervenção  prende-se  com  um  dos  pontos,  segundo  entendi,  nós

deveremos fazer a discussão agora, eventualmente depois votar separadamente cada um

dos pontos e tem a ver com o ponto  3.4.6, que é a aquisição de serviços, consultoria,

acompanhamento  e  desenvolvimento  da  contabilidade  custo.  Uso  da  palavra  pelo

seguinte, a Assembleia, tem como competência acompanhar e fiscalizar a atividade da

Câmara Municipal. Aos membros desta Assembleia, impõe-se pois, um dever de cumprir,

com zelo, as suas atribuições e competências, nomeadamente a de defesa dos interesses

públicos do estado e da autarquia. Esta proposta só vem à Assembleia Municipal, devido

ao enquadramento legal para os compromissos plurianuais, uma vez que se faz a divisão

do pagamento por dois anos, é necessária a autorização da Assembleia Municipal para

que se faça esta contratação, que é uma contratação por ajuste direto a uma determinada

entidade.  Mas,  a  partir  do momento em que a  proposta  menciona especificamente o

procedimento de contratação,  o ajuste direto e a entidade a que vai ser adjudicado o

serviço, os membros da Assembleia que não votarem contra a proposta, passam a ser

corresponsáveis pela forma de contratação e pela escolha do adjudicatário do serviço.
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Isso para nós CDS, não constitui nenhuma dificuldade. Mas para podermos apreciar o

mérito da proposta, esta devia ser devidamente acompanhada do caderno de encargos

que não consta. Como não consta, não sabemos coisas essenciais como por exemplo,

que  salvaguardas  existem  para  o  caso  de  incumprimento,  ou  que  despesas  estão

cobertas  pelo  contrato,  que  meios  a  Câmara  Municipal  deve  disponibilizar  para  o

cumprimento desse contrato, que meios necessários deverão ficar a cargo da empresa.

Enfim, aquilo que é fundamental num caderno de encargos, que depois deve ser refletido

no contrato, nos termos da lei. Por isso Senhor Presidente, proponho que esta proposta

seja retirada e que regresse com o respetivo caderno de encargos na próxima sessão da

Assembleia Municipal,  para então ser votada. Se assim não for, serei obrigado a votar

contra.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-------  “Senhor  Presidente,  todos  estes  processos  que  passam  naturalmente  pelo

aprovisionamento, são instruídos com todas as regras e naturalmente que o caderno de

encargos de certeza que é uma peça fundamental. Se não foi associado, é claramente um

lapso. Naturalmente que esta consultadoria tem que ver com os serviços de revisores

oficiais  de  contas  que  o  Dr.  Jorge Silva  faz  no  âmbito  da  contabilidade  analítica  da

Câmara Municipal, é a continuidade de um processo e de um trabalho nos mesmo termos

exatamente  daquilo  que vem já  sendo feito  há  uma série  de anos.  Aliás,  como bem

sabem,  o  município  de  Águeda foi  dos  primeiros  municípios  a  ter  uma contabilidade

analítica e vem claramente na senda deste trabalho que tem vindo a ser feito, com a

colaboração da sociedade de revisores oficiais  de contas,  do Jorge Silva.  Portanto,  é

exatamente isso a que se refere, eu compreendo. O mais que eu posso colocar aqui é a

minha reserva e poder disponibilizar o caderno de encargos, que é como eu vos digo o

mesmo e naturalmente que perante a não concordância ou alguma situação diferente

dessa, retirar o processo. Temos todo o interesse em fazer fluir  esta situação, porque

senão há uma interrupção do serviço prestado. É o compromisso que eu posso, porque

de momento indiscutivelmente, as coisas são assim. A garantia de que efetivamente o

caderno de encargos tem que fazer parte de todo o processo, isso é óbvio e claro.” ---------

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

------- “Senhor Presidente, salvo melhor entendimento, parece-me que para aprovarmos

aqui esta proposta, temos de ter a documentação necessária e suficiente para fazermos

um juízo sobre o seu mérito,  ou das salvaguardas mínimas essenciais.  Não temos o

caderno de encargos, como o Senhor Presidente mencionou, há-de ser certamente um
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lapso, por isso é que eu pedia que a proposta fosse retirada e eventualmente voltasse,

até com efeitos retroativos como já aconteceu antes. Muito obrigado.” --------------------------

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

------- “Senhor Presidente, naturalmente que em termos administrativos não é a situação

ideal,  porque preferimos trazer e muito sinceramente não gostaria de interromper. Em

tempo útil não conseguirei fazer chegar o caderno de encargos aqui, mas também não é

nada que seja resolúvel. Portanto, não vejo inconveniente nenhum que seja retirado, se a

Assembleia fizer questão, porque volto a dizer o processo é este que acabei de vos dizer

e tenho essa reserva de princípio, de dizer que naturalmente faremos passar o caderno

de encargos e alguma coisa que não haja à concordância de quem que seja, fazemos

então dessa maneira e voltamos cá,  ou  então,  não é complicado Senhor  Presidente.

Estejam à vontade. Muito obrigado.” -----------------------------------------------------------------------

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

-------  “Bom Senhor Deputado Miguel  Oliveira,  é  para pôr a proposta à votação sobre

retirada do ponto, é o que propõe?” ------------------------------------------------------------------------

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

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, Assunção para Atribuição de

um  novo  apoio  para  obras  de  beneficiação  das  instalações  da  Banda  Marcial  de

Fermentelos – Código Regulamentar do Município de Águeda – Associativismo Cultural

Recreativo e Juvenil (f1) sido aprovada por unanimidade. -------------------------------------------

------- 3.4.2 Ajuste direto para contrato de fornecimento de gás natural a duas instalações,

ao  abrigo  da  cláusula  23.ª  do  caderno  de  encargos  -  Procedimento  RA/DAF/BENS-

142/17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

proposta relativa ao ajuste direto para contrato de fornecimento de gás natural a duas

instalações, sido aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------

-------  3.4.3 Ajuste direto para contrato de manutenção ao equipamento ar condicionado

do elevador cota alta cota baixa, ao abrigo da cláusula 22.ª do caderno de encargos -

procedimento CF/DAF/SERV-07/18. -----------------------------------------------------------------------

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

proposta  relativa  ao  ajuste  direto  para  contrato  de  manutenção  ao  equipamento  ar

condicionado  do  elevador  cota  alta  cota  baixa,  sido  aprovada  por  maioria  com  três

abstenções do PS. ----------------------------------------------------------------------------------------------
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------- 3.4.4 Aquisição de Serviços de Computação e Armazenamento em Nuvem. -----------

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

proposta relativa à aquisição de serviços de computação e armazenamento em nuvem,

sido aprovada por maioria com três abstenções do CDS. --------------------------------------------

------- No seguimento desta votação, o secretário da Junta de Fermentelos, Artur Neves,

fez a seguinte declaração de interesse que se transcreve na íntegra: ----------------------------

------- “A empresa visada nesta proposta faz parte do universo do grupo Altis, sendo o

grupo Altis a minha entidade patronal, eu peço dispensa desta votação e se tiver que me

ausentar da sala, agradeço que me digam.” -------------------------------------------------------------

-------  3.4.5 Concurso  público,  sem  publicidade  internacional,  para  locação  de

equipamento informático para o Município de Águeda. -----------------------------------------------

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

proposta relativa ao Concurso público,  sem publicidade internacional,  para locação de

equipamento informático para o Município de Águeda, sido aprovada por maioria com três

abstenções do CDS. --------------------------------------------------------------------------------------------

------- 3.4.6 Aquisição de serviços de consultadoria, acompanhamento e desenvolvimento

da contabilidade de custo. ------------------------------------------------------------------------------------

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

proposta  relativa  à  aquisição  de  serviços  de  consultadoria,  acompanhamento  e

desenvolvimento  da  contabilidade  de  custo,  sido  aprovada  por  maioria  com um voto

contra do CDS, duas abstenções do CDS e uma do PS. --------------------------------------------

-------  3.4.7 Elaboração  de  protocolo  para  fornecimento  e  transporte  de  refeições

escolares a crianças do Pré-escolar e aos alunos do 1.º CEB da EB António Graça -

Barrô; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

proposta relativa à elaboração de protocolo para fornecimento e transporte de refeições

escolares a crianças do Pré-escolar e aos alunos do 1.º CEB da EB António Graça, sido

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

-------  3.5 Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de ORU, Operação de

Reabilitação Urbana de Águeda. ---------------------------------------------------------------------------

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

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

------- “Só para apresentar este extenso documento que aqui juntamos. Naturalmente o

pedido de aprovação à Assembleia da delimitação da área de reabilitação urbana da ARU
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da cidade de Águeda, portanto, do quadro de benefícios fiscais associados aos impostos

municipais que a acompanham e o plano estratégico PERU da reabilitação urbana e da

operação da reabilitação urbana de Águeda. Portanto, são estas no fundo as aprovações

que nós pretendemos da Assembleia Municipal, num documento extenso, que esteve em

consulta  pública,  que  teve  vários  contributos  e  que  vem no  seguimento  de  todo  um

trabalho  que vem sendo realizado.  De  notar  que a  aprovação deste  documento está

intimamente relacionada com o acesso a fundos comunitários,  nomeadamente para o

PERU e portanto, estamos naturalmente abertos às questões que queiram colocar.” -------

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

------- “Pode o que é ser o que não é? Pode o que não é ser o que é? Podem as grandes

opções do plano ser  uma ORU,  pode a  ORU ser  as  grandes  opções  desta  Câmara

Municipal? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Parece que temos tudo embrulhado no mesmo saco e o que é pode ser o que não é

e o que não é pode ser o que é. -----------------------------------------------------------------------------

-------  Somos  colocados  perante  uma  responsabilidade  imensa,  tão  grande  que

validaremos ou não o investimento de setenta e quatro milhões de euros, dos quais cerca

de vinte e oito milhões à parte da tesouraria deste município. Isto é tão excecional que em

mais de quarenta anos de poder autárquico, nunca aconteceu e eu desejo ardentemente

que nos próximos quarenta anos aconteça mais que uma vez. A importância e o impacto

do conteúdo desta proposta, é para ser estendido durante várias gerações, não apenas a

nossa para o melhor ou para o pior,  para beneficiar ou para pagar. Para além disso,

devemos considerar também o impacto de tudo o que ficará para fazer, durante e após

implementação  de  um  projeto  que  canaliza,  que  é  sorvedouro  de  tão  importantes

vontades  e  tão  excecionais  montantes  sobretudo.  Além  disso,  penso  que  todos  nós

partilhamos e  já  tivemos um cheirinho na primeira  sessão desta reunião  da passada

sexta-feira, que existem dúvidas de que este projeto possa alterar o paradigma atual da

cidade  de  Águeda,  os  seus  limites,  a  sua  concentração  em  alguns  casos  que  é

atafulhamento  de  serviços,  de  circulações,  de  habitações,  de  acessibilidades.  Falta

resolver um problema fantástico, que é a ligação nascente poente e poente nascente e

este projeto parece que passa ao lado desse importante problema. ------------------------------

-------  Lembramo-nos  de  que  enchemos  a  boca  com,  agora  é  que  vai  ser  para  as

freguesias, mas somos confrontados com vinte e oito milhões de investimento municipal

concentrados na cidade de Águeda, lembrando que as receitas correntes desta Câmara

Municipal nunca chegaram aos trinta milhões. Eu tive o cuidado de ver o comparativo
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através do relatório de execução semestral, fiz o comparativo entre o primeiro semestre

de dois mil e dezassete e o primeiro semestre de dois mil e  dezasseis, no que respeita às

receitas, a Câmara perde mais de meio milhão de euros, qualquer coisa na ordem dos

seis, sete, oito por cento, menos do que no primeiro semestre de dois mil e dezoito que foi

em  dois  mil  e  dezassete.  É  certo  que  o  segundo  semestre  pode  sair  excecional  e

compensar tudo isto, mas não acreditamos que assim seja. ----------------------------------------

-------  Estamos perante  uma responsabilidade  imensa e  pode  ter  estado em consulta

pública. Eu tenho andado muito distraído e confesso que dou a mão à palmatória, não

participei, não analisei, não contrapus, não dei sugestões, sinceramente peço desculpa a

todos  vós,  sabendo  que  todos  vós  também  me  pediram  desculpa  a  mim,  porque

estiveram  exatamente  na  mesma  situação,  sabendo  que  os  mais  de  quarenta  mil

munícipes do concelho de Águeda, também pediram desculpa uns aos outros, porque

ninguém se apercebeu, ninguém participou. -------------------------------------------------------------

-------  Estaremos em condições  de  tomar  uma decisão  que tem este  impacto  para  o

melhor e para o pior.  Águeda ficará mais rica se receber tantos milhões, se investir  e

desenvolver  e  provocar  serviços  cruzados  e  compras  e  agitação comercial,  em torno

deste investimento fabuloso. Mas, afinal não são as freguesias que são para ser desta

vez. O que é que fica disponível para as freguesias? -------------------------------------------------

------- Nós no Partido Socialista, ponderámos um bocado esta situação, sem tempo para

analisar  em concreto o plano,  porque é muito extenso,  tem muitos pressupostos,  tem

muitos estudos por trás, tem muitas variáveis, muitas correlações e é extraordinariamente

abrangente em aspetos que se cruzam e muito bem, é o bom caminho para se fazer

estudos,  não sei  se os objetivos  que presidiram a esta  abordagem estratégica  foram

corretamente formulados e se não foram, tudo a partir daí está inquinado. Nós, no grupo

municipal  do Partido Socialista,  não queremos ser entraves,  queremos decidir  a favor

depois de estarmos melhor formados e melhor informados e nesse sentido, temos uma

proposta para apresentar a esta Assembleia. -----------------------------------------------------------

------ Proposta: --------------------------------------------------------------------------------------------------

------  “Excelentíssimo Senhor  Presidente da Assembleia  Municipal  de  Águeda,  a ORU

operação de reabilitação de Águeda, é uma proposta com o valor global de investimento

de cerca de setenta e quatro milhões de euros, dos quais cerca de vinte e oito milhões de

responsabilidade direta  do  município  e  totalmente  concentrado na cidade de Águeda,

Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------- a) O montante excecional e único desta proposta sem paralelo em mais de quarenta
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anos de poder autárquico. ------------------------------------------------------------------------

-------- b) A importância e o impacto para várias gerações da globalidade desta proposta. -

------- c) A importância do impacto, tudo o que ficará por fazer no território municipal após

implementação desta proposta e durante a sua execução. ------------------------------------------

------- d) A dúvida atual de que este projeto altere o paradigma da cidade de Águeda com

limites e centralidades inalterados há várias décadas. ------------------------------------------------

------- e) Que esta Assembleia não teve tempo útil nem oportunidade prévia para fazer a

análise e ponderação subjacente e correspondente à responsabilidade desta decisão. -----

------ Propomos, que a proposta da Câmara Municipal seja canalizada para a comissão

permanente de urbanismo, acessibilidade e obras municipais, para análise e estudo desta

proposta da ORU, emitindo parecer para esclarecimento e consequente deliberação da

Assembleia Municipal.” ----------------------------------------------------------------------------------------

------- Ana Rita de Brito Carlos - PSD: -------------------------------------------------------------------

------  “Antes  de  mais,  a  minha  questão  é  para  o  Senhor  Presidente  da  Assembleia

Municipal  e prende-se precisamente com o ponto aqui em discussão que é análise e

votação da proposta da ORU. No entanto, na proposta do executivo e nas palavras do

Senhor Presidente da Câmara, a proposta do executivo consta de três alíneas. A primeira,

é a delimitação da ARU. A segunda, o quadro de benefícios fiscais e a terceira que é

propriamente dita, a operação de reabilitação urbana aqui de Águeda. --------------------------

-------  Aquilo  que eu pretendia  saber  é se nós vamos discutir  efetivamente estas três

alíneas, ou se nos vamos centrar apenas na ORU.” ---------------------------------------------------

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

------- “Senhora Deputada, o que eu percebi do assunto e das informações que solicitei,

parece que a ARU dá origem à ORU e parece-me que uma situação é consequência da

outra, segundo eu percebi e segundo a explicação que foi dada, mas o Senhor Presidente

da Câmara poderá eventualmente dar um esclarecimento melhor muito sentido, não fará

muito sentido  esta divisão, esta separação, apesar de eu perceber aquilo que a Senhora

Deputada diz. Efetivamente questionei a proposta da Câmara Municipal que está dividida

por alíneas. Sendo certo que ao que parece, tanto a ARU, como os benefícios fiscais,

como o PERU, vão todos bater à ORU, pelo menos foi mais ou menos em termos muito

resumidos aquilo que eu percebi e que me foi explicado. Mas, o Senhor Presidente da

Câmara quiser explicar.” ---------------------------------------------------------------------------------------

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

------- “Efetivamente é como diz. A ARU dá origem a uma ORU e aqui estamos a tratar
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exatamente da operacionalização que contém as três alíneas. Primeiro, a definição de

influência  da tal  ARU,  os benefícios  fiscais  associados  e depois,  o  plano estratégico.

Portanto, não me parece que seja possível estarmos a dissociar uma coisa da outra.” ------

------- Ana Rita de Brito Carlos - PSD: -------------------------------------------------------------------

------- “São três questões diferenciadas, o que nos permitia podermo-nos pronunciar sobre

as três em separado e ter opiniões diferentes. Todavia, vamos aceitar.” ------------------------

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

------- “Senhor Presidente, a proposta naturalmente é a que acompanha e penso que é

clara.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Ana Rita de Brito Carlos - PSD: -------------------------------------------------------------------

------- “Pois a proposta tem é três alíneas completamente diferenciadas.” -----------------------

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

------- “Sim, mas estão as três em causa.” ----------------------------------------------------------------

------- Ana Rita de Brito Carlos - PSD: -------------------------------------------------------------------

------  “Ora,  o  documento  que  é  apresentado  de  facto  é  um  documento  extenso  e,

analisado ainda que se calhar sem o pormenor todo que era devido, é fácil de constatar

que ele está dividido em duas partes portanto, a primeira que é estratégia territorial e

operacional e a segunda parte, da definição da operação propriamente dita, da ORU. ------

------- Em relação a esta segunda parte, a mesma é finalizada com uma série de quadros

e o que eu venho questionar aqui o Senhor Presidente da Câmara, é relativamente à

tabela número sete e a tabela número oito. A tabela número sete é relativa à estimativa

do  investimento  por  ação  e  a  tabela  número  oito  tem  os  potenciais  fontes  de

financiamento por ação. Aquilo que eu pretendo saber, assim de forma muito concreta, é

se na tabela número oito, das potenciais fontes de financiamento por ação, se baseia de

forma  fiel  nas  informações  supras,  nomeadamente  as  informações  constantes  das

páginas quarenta e dois e seguintes, nas quais são descritas as ações constantes dos

projetos  estruturantes  e  que  são  identificadas  por  tipo  de  intervenção,  descrição,  os

promotores, as fontes potenciais de investimento e os cronogramas. Portanto, aquilo que

eu  pretendia,  era  perceber  se  na  análise  que  o  executivo  fez  deste  documento,  se

confirma que esta tabela é baseada nas informações que constam no descritivo. Então e

como isto possivelmente até demorará algum tempo a analisar, eu solicito depois então

que faça uma análise mais pormenorizada, porque eu constato que há irregularidades e

há  incongruências  entre  esta  tabela  número  oito  e  o  descritivo.  Portanto,  se  depois

quiserem que eu as assinale, eu estarei disponível para o efeito.” --------------------------------
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-------  Pedro  António  Machado  Vidal -  PJ  da  União  das  Freguesias  de  Préstimo  e

Macieira: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- “Eu devo dizer que de todos os assuntos desta Assembleia Municipal,  este é o

único que ainda não tenho uma opinião formada, ainda não sei de que forma é que vou

votar. Recordo-me que quando o atual executivo concorreu agora nas últimas eleições,

disse muitas vezes que esta é que era a hora das freguesias,  tenho aqui o diário de

Aveiro  de  dezanove  de  fevereiro  de  dois  mil  e  dezoito  e  também na  capa  o  nosso

Presidente da Câmara diz, chegou a hora das freguesias. Depois, vou às páginas seis e

sete e há aqui uma pergunta do jornal que diz, “a oposição sempre disse ao longo desses

anos  que  privilegiou  a  cidade  em  detrimento  dessas  freguesias,  concorda  com  esta

análise, o que pretende fazer no seu mandato a este nível?” ---------------------------------------

------- A sua resposta foi, “quem sabe planear, sabe que tudo tem um início, um caminho a

percorrer  e  um objetivo  a  alcançar.  Iniciámos uma estratégia  de  desenvolvimento  do

concelho e começámos pela cidade. Como se poderia ter um concelho mais atrativo, se a

cidade não fosse desde logo atrativa? Agora sim, chegou a hora das freguesias, sem

descurar os projetos da continuidade que estão a decorrer na cidade. Mas, durante o meu

mandato, as freguesias irão ter o maior foco.” -----------------------------------------------------------

------ Face a isto e face a algumas dúvidas que tenho, tenho algumas perguntas a fazer. É

se essa proposta vai de encontro com aquela que foi a vossa maior promessa eleitoral?.

Se  não  acha  que  o  fosso  que  existe  entre  a  sede  do  nosso  concelho  e  as  nossa

freguesias, se não irá aumentar com este valor que julgo ser de vinte e oito milhões de

euros? Se não acha que quanto mais se investir aqui na sede do nosso concelho, maior

irá ser então o fosso? Que já é tão grande entre a sede do nosso concelho e as nossas

freguesias.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------- “Relativamente a este assunto, eu gostava de dizer duas ou três coisas e explicar

outra ao Senhor Presidente da Câmara. O que a deputada Ana Rita Carlos veio dizer aqui

foi o seguinte, nós estamos a votar um documento, independentemente de concordarmos

com ele, ele não pode dizer pão numa página e manteiga na outra. Não pode dizer que

este investimento é público nesta página e que é privado na outra, porque a determinada

altura nós ficamos sem saber exatamente o que é que se passa, e é disso que se trata.

Portanto,  nós  vamos  ter  a  oportunidade  de  votar  três  questões  em  separado,  a

delimitação da ARU, que lembro, já foi votada em setembro de dois mil e quinze. Julgo e

o  Senhor  Presidente  vai-me  corrigir,  que  só  precisamos  hoje  de  a  votar  porque,
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entretanto, passaram mais três anos e depois vamos então votar a segunda, e a terceira

alíneas. E a deputada Ana Rita Carlos o que veio aqui dizer é, eu gostaria muito de as

votar em separado, porque em primeiro lugar, nós temos que honrar o que já tínhamos

defendido atrás, delimitação da ARU e aí Senhor Presidente, porque já o estivemos na

altura  e  lembro  em  dois  mil  e  quinze,  levantámos  um  conjunto  de  preocupações,

nomeadamente quanto às freguesias, que vossa excelência se há-de lembrar, porque era

Vice-Presidente  da  Câmara  na  altura,  continuam  pertinentes,  pese  embora  isso,  não

deixamos de estar  juntos nessa batalha.  Estaremos disponíveis para votar  a segunda

alínea  benefícios  fiscais,  também  já  o  estivemos  anteriormente,  portanto  votaremos

também favoravelmente esse ponto. O terceiro é como dizem lá na minha terra, Aguada

de Cima e eu sou provinciano a porca torce o rabo e torce porquê? Eu, por momentos

permitam-me que esqueça o investimento privado, é muito difícil quantificá-lo, eu sou o

primeiro  a  admiti-lo.  Vamos  ao  investimento  público,  e  o  que  nós  vemos  neste

investimento público de vinte e sete milhões, hoje aqui colocado é o seguinte, destes,

quatro milhões vão para pistas clicáveis no centro de Águeda, cinco milhões vão para o

orçamento participativo do centro de Águeda. Esta do orçamento participativo, já agora de

acordo com os dados que me fizeram chegar, sem financiamentos públicos embora devo

reconhecer, e para quem lá está em casa a ouvir-nos, os financiamentos públicos são

dinheiro e o dinheiro vem de algum lado e no fim da linha, vem do nosso bolso. Portanto,

quando nós dizemos isso é dinheiro que vem da união europeia, vem da união europeia

com os impostos que nós pagamos mas, estava eu a falar, cinco milhões para orçamento

participativo, é o que está lá na proposta, quinhentos mil à razão de quinhentos mil por

ano.  Basicamente o que nós estamos a transformar  é um orçamento participativo do

concelho de Águeda, num orçamento participativo da cidade de Águeda. Isto é o que eu

leio nos documentos. -------------------------------------------------------------------------------------------

------- Portanto, destes vinte e sete milhões oitocentos e noventa e oito, se eu não estiver

enganado, seis milhões e meio não têm comparticipação da união europeia, três milhões

e oitocentos são para pistas clicáveis e que bom histórico nós temos no que concerne às

pistas  clicáveis,  excelentes  exemplos.  Sobre  essa  matéria,  mesmo  no  texto,  porque

quando nós aprovamos um plano, não nos podemos esquecer que ele traz textos, eu

gostava de ler duas ou três passagens aqui, só para ilustrar as incongruências que a Rita

detetou única e exclusivamente nos mapas. -------------------------------------------------------------

------- Diz este texto, a deslocação da população residente para as zonas mais periféricas,

onde a habitação e os terrenos são menos valorizados e as caraterísticas urbanas são
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mais adequados aos novos padrões de qualidade de vida,  tendo consequências para

esses núcleos urbanos, resultando na degradação e abandono do parque edificado. Eu

moro numa freguesia, presumo que estejamos a falar do abandono do centro da cidade

para a freguesia, para a zona serrana ali do Pedro Vidal, por exemplo, onde deve ser

muito bom viver, não tenho dúvida alguma. Mas isto não se coaduna com a realidade,

pelo menos com a minha. -------------------------------------------------------------------------------------

------- Vou dar um segundo exemplo, a implementação do sistema de bicicletas elétricas,

que eu chamei há tempos bicicletas a pilhas e brinquei um bocadinho e ainda continuo

sem as ver em Águeda, continuando, a execução de alguns troços de pistas dedicadas,

despertou  o interesse da população pela  utilização deste meio  de  transporte  urbano.

Acredito que tanto vocês como eu, não vão conseguir justificar um investimento de três

milhões e oitocentos, por tudo o que se passou nesta realidade, não me levem a mal.

Podem encontrar outra razão qualquer, esta aqui tenho dúvidas e tenho muitas dúvidas

sobre este investimento. Um investimento de vinte e sete milhões que é feito no centro de

uma cidade a contratempo, com aquilo que se apregoa, investimento nas freguesias. Se

nós tivermos que fazer seis milhões e meio de investimentos com fundos próprios, cada

um de vocês saberá melhor do que eu o que é que vai acontecer, nós basicamente não

teremos possibilidades nenhumas de fazer investimento nas freguesias e portanto, isto é

uma questão de opções e as opções tomam-se em momento certo e nós PSD, temos

uma coisa para lhe dizer Senhor Presidente. A primeira delas é o seguinte, e vamos ao

encontro do que disse o Manuel Farias. Lamentamos a comissão respetiva não ter sido

ouvida nesta matéria, presumo que era fundamental. Neste ponto divirjo completamente

do Manuel Farias. Eu não tenho de pedir desculpa por não ter participado na discussão

pública, eu sou membro da Assembleia, também o posso fazer aqui e tivemos a esse

pretexto  desde  que  terminou  a  discussão  pública,  tempo  suficiente  até  hoje  para  o

podermos fazer e ainda vamos a tempo e é esse o repto que eu lanço.  Há aqui um

conjunto de investimentos que penso que tanto eu, como cada um de vocês estará de

acordo.  Há  outros,  já  citei  alguns,  dei-vos  o  exemplo  deste  orçamento  participativo,

chamei-vos  a  atenção para  o  exagero  destas  pistas  clicáveis  e  podia  continuar  com

certeza,  que  merecem ponderação  e  merecem ponderação  de  todos  nós,  porque  os

meios são escassos, os recursos são limitados e as necessidades, meu deus do céu, e

portanto, a nós cabe-nos tomar opções e essas opções gostávamos de tomá-las juntos e

aliás,  era  isso  que  nós  pugnávamos,  tomá-las  juntos  com  uma  preocupação  que  é

fundamental. Nós temos que tornar um concelho cada vez mais coeso e aqui estamos a
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criar uma discrepância brutal entre aquilo que é o centro da cidade e as freguesias. Na

nossa perspetiva, nossa PSD, muito gostaríamos de estar ao seu lado para delimitarmos

e honrar o nosso passado, porque não temos vergonha dele, aquilo que já decidimos.

Estaremos ao seu lado para aprovar os benefícios fiscais e estaremos ao seu lado para

discutir conscientemente este plano de investimento que aqui está. Espero sinceramente

que use aqui algum bom senso e nos permita discutir consigo este plano de investimento

com o qual, assim como está nós não podemos concordar.” ----------------------------------------

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

------- “Estamos em presença de um documento que nos é apresentado, anunciando um

investimento de setenta e cinco milhões de euros, que foi título de primeira página na

comunicação social local, onde até foram anunciados setenta e sete ou setenta e oito

milhões. Esta seria uma ótima notícia, se não se tratasse de pura ficção, pois considero

um  investimento  privado  de  quarenta  e  sete  milhões  de  euros,  como  se  fosse  fácil

conseguir um investimento desta dimensão, na requalificação privada na área abrangida

por esta ORU. Se não me enganei nas contas, considerando um preço para intervenção

média de quatrocentos euros por metro quadrado, daria para cento e dezassete mil e

quinhentos  metros  quadrados  de  reconstrução,  que  uma  média  de  duzentos  metros

quadrados por habitação, seriam qualquer coisa como seiscentas habitações, seria muito

bom, mas parece-me uma utopia. --------------------------------------------------------------------------

------- Em relação ao investimento público, são referidos cerca de vinte e oito milhões,

Senhor Presidente, qual  o valor da comparticipação assegurado ou previsto para esta

operação de reabilitação? Mesmo tendo em conta que o prazo de execução poderá ser

de dez anos e poderão até ser prolongados por mais cinco, estaremos a falar de um

esforço de investimento considerável, por parte da Câmara Municipal, o que me parece

que mais uma vez vai dificultar a execução de investimentos fora da cede do concelho. ---

------- Das muitas intervenções anunciadas, quero referir aqui apenas a reabilitação do

mercado municipal  e do edifício  das piscinas.  Falando do mercado municipal,  sou da

opinião que o atual  edifício  já  não satisfaz  as atuais  necessidades  das  atividades  ali

desenvolvidas.  Estou  na expetativa  de  conhecer  o  projeto,  pois  com uma verba que

ultrapassa  os  dois  milhões  de euros,  mais  me parece  que estaremos a  falar  de  um

mercado novo, do que de uma reabilitação. -------------------------------------------------------------

------- Em relação ao edifício das piscinas, tendo em conta o local em que se encontra e

as várias condicionantes existentes, acho que seria de equacionar um edifício novo numa

outra localização. Os dois milhões destinados à reabilitação, seriam na minha opinião,
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mais bem aplicados numa nova obra com condições completamente diferentes. Acresce

ainda, que os terrenos onde se encontra a piscina, poderiam vir a ser rentabilizados para

ajudar o investimento de uma obra nova. -----------------------------------------------------------------

-------  Por último, algumas questões ao Senhor  Presidente da Câmara.  Neste quadro,

como vão ficar as vinte e uma ARU’s nas várias freguesias? Há alguma possibilidade de

conseguir comparticipação para estas reabilitações? Senão, como vai a Câmara resolver

estas situações? -------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------- “Quero explicar quatro ou cinco questões em relação à ORU. Em primeiro lugar, isto

é uma situação a dez anos,  com um investimento público na ordem dos vinte e oito

milhões de euros, o que dará dois vírgula oito milhões anuais, grande parte disto será

financiado pela comunidade europeia. O processo iniciou-se no final de dois mil e quinze

e terminou em dois mil  e dezoito. Isto, não é mais do que uma proteção para que a

Câmara consiga apoios comunitários e também os privados beneficiem dos apoios fiscais

para investimentos. Como é que se chega a um valor de quarenta e seis ponto cinco

milhões  de  euros  para  investimento  privado.  Os  técnicos,  e  por  isso  são  técnicos

calcularam que os imóveis com problemas abrangidos na área do ORU, somando todos,

dá na ordem dos quarenta e cinco ponto seis milhões. Claramente que este investimento

não vai ser total, mas teríamos que nos precaver para que, todos pudessem ter acesso a

isto.  Caso não se consiga o investimento total,  as consequências são completamente

nulas. Senhor Presidente da Câmara, quero-lhe fazer uma questão. A Câmara Municipal

de Águeda ao investir, estes vinte e oito milhões de euros mais ou menos durante os dez

anos,  vai  mexer  com  o  investimento  que  vai  haver  nas  freguesias?  Se  sim,  depois

responda-nos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Em termos de obras, não vou discutir quais são as obras, porque é simplesmente

uma questão de opção. Quero também referir uma coisa, em termos de tabelas de imóvel,

a construção social,  falo de construção social  anda na ordem dos seiscentos euros a

metro  quadrado.  Quando  nós  falamos  de  investimento  privado,  não  falamos  de

construção social, por isso, o valor é acima, isto apenas para defender a questão dos

técnicos que chegaram a estes quarenta e oito milhões.” --------------------------------------------

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

-------  “Efetivamente  eu  queria  agradecer  ao  Pedro  Alpoim,  porque  faz  uma  análise

corretíssima daquilo que está em cima da mesa e é claramente isto. Nós estamos aqui no

seguimento de um processo que se iniciou exatamente em dois mil e quinze, e na altura
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em que esta Assembleia aprovou também a delimitação da ARU e portanto, a delimitação

estamos conversados, foi delimitado exatamente com esta delimitação que nós mantemos

e por isso, foi objeto de estudo. -----------------------------------------------------------------------------

-------  Depois,  dizer-vos  que  os  benefícios  fiscais  associados  a  esta  operação,

naturalmente que são benefícios fiscais aplicáveis, nomeadamente aos privados que vêm

e que possam vir a intervir nesta ação e que por força deste projeto e da aprovação deste

projeto terão acesso a eles que de outra forma não terão e depois naturalmente um plano

estratégico, e no plano estratégico a gente ouve falar aqui de bicicletas a pilhas, pistas

clicáveis, mas não ouve falar da requalificação do parque do alto da vila, que está aqui,

ouviu  agora  efetivamente  das  piscinas  que  está  aqui,  não  ouve  falar  do  mercado

municipal que está aqui, não ouve falar da requalificação de todo o espaço envolvente à

casa do adro que está aqui, não ouve falar de um conjunto de obras que efetivamente

estão aqui e mais. Não ouve falar de um conjunto de obras que inclusivamente já fazem

parte  do  quadro  vinte-vinte,  e  que  são  obras  que  estão  com  comparticipações

absolutamente  asseguradas  já  dentro  deste  quadro  e  naturalmente  que  este  projeto,

plano estratégico vai ter aplicação também no quadro comunitário e sobretudo no vinte-

trinta, porque naturalmente é um processo e um instrumento que nos vai permitir esse

financiamento  e  que  sem  o  qual,  estaremos  vedados  ao  acesso  a  esse  tipo  de

financiamentos  e  claramente  é  esta  a  questão.  Se  me  perguntam  o  seguinte,  nós

executivo, que efetivamente em termos eleitorais e repetidamente depois de ganharmos

as eleições, podíamo-nos ter calado de imediato reiterámos a nossa intenção de apostar

nas freguesias e volto a reiterá-la aqui, é um desígnio, é uma vontade e é isso que nós

vamos querer fazer. Agora pergunto aqui a qualquer um dos senhores o seguinte, alguns

de vocês estão dispostos a abrir mão dos financiamentos para esta área, para esta área,

para este plano estratégico, para este PEDU que Águeda tem e que outras  cidades,

como eu ainda à uns dias aqui pude dizer não têm acesso a ele, porque efetivamente não

são consideradas no eixo e no tipo de população que têm, não se poderão habilitar  a um

tipo  de  procedimento  como  este.  Nós  temos  aqui  um  conjunto  de  obras  de  PEDU,

nomeadamente aqui em Águeda, completamente aprovadas em termos de financiamento,

que estão aqui metidas. Há intenção de abrirmos mãos delas, só porque são feitas na

cidade, é que um conjunto de obras que neste momento estão em curso, outras que estão

empreitadas e outras que estão em concurso, façam parte integrante deste processo e é

este processo indispensável  para esse financiamento.  É isto que nós temos aqui  em

causa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------- Se me dizem assim, nós vamos e Águeda vai ser capaz de fazer tudo isto. Era bom

que  fosse,  mas  pode  não  ser  e  efetivamente  não  sai  daqui  nenhuma  multa  para

coisíssima  nenhuma.  Talvez  nós  não  consigamos  fazer  tantos  quilómetros  de  pistas

clicáveis, talvez não, eu sei que não darei a prioridade que dou ao mercado municipal, ao

alto vila, a todo um conjunto de obras que efetivamente nós precisamos aqui de fazer,

nomeadamente  a  própria  baixa  da  cidade  e  algumas  ruas,  nomeadamente  na  rua

Celestino Neto que nós precisamos de intervir. Basta olhar inclusivamente para todo o

ordenamento daquela rua, das árvores que estão neste momento no passeio, toda aquela

frente dos bombeiros e efetivamente todos nós temos a noção que conseguimos fazer

melhor.  Nós temos financiamento a partir  daqui com a aprovação desse quadro,  para

podermos intervir  dessa maneira.  Se me dizem,  mas isto vai  completamente cortar  a

hipótese  de  nós  intervirmos  nas  freguesias,  garantidamente  que  não.  Nós  estamos

apostados em intervir  nas freguesias e vamos intervir  nas freguesias e vamos intervir

mais fortemente nas freguesias, porque foi isso que andámos a dizer e é isso que vamos

fazer. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Meus senhores, o PSD levantou uma incongruência que eu não vi e naturalmente

que  pode-me  fazer  aqui,  porque  se  me  dizem  que  há  aqui  um  erro  no  quadro,

naturalmente que será um erro, eu não o verifiquei, pedi inclusivamente aqui às pessoas

que estiveram envolvidas no processo que me dissessem e disseram-me, nós revisámos

tudo e provavelmente não viram e sabem uma coisa, eu já fiz documentos, em que coisas

óbvias  vi,  reli  e  não  e  aparece  alguém  ao  lado  e  automaticamente  viu.  Isto  já  me

aconteceu e também já vi acontecer a outros e provavelmente pode ter acontecido aqui.

Se nós não conseguirmos emendar, alguma solução teremos que fazer, por isso essa

questão que eu não sei exatamente qual é, mas peço-lhe que a indique para ver se é

alguma justificação plausível, ou se é meramente um erro que pode ser.”-----------------------

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

------- “Podemos olhar para as coisas da forma que queremos. Quem leu o documento,

sabe que, desculpem lá eu vou acertar aqui um peso das obras, não é como o Deputado

Alpoim disse, há uma concentração das obras nos próximos três anos é verdade ou não.

Portanto, não é dois milhões e oitocentos por ano, certo? -------------------------------------------

------- Este mandato, quer queiramos quer não, fica hipotecado a esta questão, não estou

com isso a fazer críticas sobre elas. Para o Senhor Presidente, dir-lhe-ei o seguinte, nós

dissemos-lhe assim com toda a frontalidade, nós estamos de acordo com muita obra aqui,

discordamos é de um conjunto delas, certo ou não?. Foi isso que lhe dissemos. Portanto,
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não  venha  dizer  onde  é  que  estivemos  de  acordo,  ou  onde  é  que  podemos

pretensamente estar de acordo para usar isso contra nós. Há efetivamente um conjunto

de obras que nós até achamos pertinentes fazer no centro da cidade, achamos é, como

em tudo na vida que as coisas devem ser equilibradas. ---------------------------------------------

------- A terceira é essa Senhor Presidente, não nos coloque perante uma questão que é

assim, podes escolher a cor do teu carro, desde que seja preta e lembro, que foi isso que

tentou fazer connosco com a fiscalidade. Basicamente é isso que tenta fazer connosco

com o orçamento e nós hoje em dia, numa sociedade que se diz democrática, somos

demasiadamente colocados perante esse cenário. Estamos aqui para falar  seriamente

sobre essa questão e acredito que o senhor também. ------------------------------------------------

------- Quero-lhe dizer com toda a frontalidade e penso que já percebeu, há um conjunto

de obras aqui que não concordamos com elas e a pergunta que lhe fizemos, uma a vossa

excelência foi esta, está disponível ou não para rever o quadro das obras subjacente a

este documento? Ao Senhor  Presidente da Assembleia,  já  agora,  colocámos-lhe uma

questão, está disponível ou não para votar alínea a alínea este documento? Porque se

perante  a  votação alínea a  alínea nós  não  temos dúvidas  quanto  às  duas  primeiras

alíneas,  à  terceira  ficamos à  espera  do  repto que lançámos ao Senhor  Presidente  e

acredito que quando pretendemos fazer um slogan de campanha, a nossa atuação neste

executivo, nós não temos dúvidas nenhumas que é isso que vamos fazer, vamos juntos

olhar para isto com seriedade.”-------------------------------------------------------------------------------

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

-------  “Muito  bem  Senhor  Deputado,  dizer-lhe  só  que  já  devia  conhecer-me  e  a

Assembleia é soberana. Por isso, se a Assembleia fizer a proposta e ela for aprovada,

como noutras situações, a Assembleia é soberana, por isso eu não mando nada, nem

estou disponível nem deixo de estar disponível.” -------------------------------------------------------

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

------- “Senhor Presidente, o que venho cá fazer é tão somente uma questão a título de

sugestão e de seguida, tentar então fazer-lhe uma questão em concreto. Portanto, este

documento esteve em discussão pública e perdoem-me se porventura estiver enganado,

cerca de vinte dias é isso? ------------------------------------------------------------------------------------

------- Esta discussão pública está reservada tão somente aos cibernautas, porque  este

documento não foi distribuído nas sedes de Juntas de Freguesia, penso que não esteve

aqui  na  Câmara  Municipal,  não  há-de  ter  sido  distribuído  pelas  instituições  de

solidariedade social, não há-de ter sido distribuído para tantas pessoas deste município

Ata da 5ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 30/novembro e 5/dezembro/2018



117

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

que se calhar  não têm acesso,  até podem ter  ideias  brilhantes,  até podem pensar  o

município de uma determinada forma, mas não se dão ao trabalho de, por exemplo, ir à

internet, até porque alguns deles não o saberão fazer. O que eu lhe queria dizer a título

de sugestão, é que uma obra desta envergadura, mereceria na minha modesta opinião, e

até  porque  um  slogan  todos  juntos  mereceria  que  o  documento  fosse  amplamente

debatido  e  desmontado  por  exemplo,  e  porque  não,  e  aqui  deixo  a  sugestão,  numa

convocatória à população e isto seria discussão pública, no Centro de Artes, no cineteatro

São Pedro, numa Assembleia específica para o assunto com abertura para o público,

porque como disse o meu camarada Manuel  Farias,  presumo que se calhar  mais de

noventa e cinco por cento dos nossos munícipes nem sequer soube que o documento

estava a ser discutido, ou melhor, certamente nem saberiam que ele existia, quanto mais

que estaria  a ser  discutido  e  portanto,  se  nós queremos transparência,  se  queremos

participação, não é só as políticas do orçamento participativo para montantes mais ou

menos  modestos,  penso  que  isto  sim  deveria  ser  um  documento  participativo  às

populações. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Perdoem-me, eu penso que já falaram também disto na última Assembleia, eu não

estive,  mas  o  Senhor  Presidente  focou  aqui  duas  ou  três  vezes,  agora  é  que  é  as

freguesias.  Já  lhe  coloquei  esta  pergunta  no  decorrer  deste  mandato,  o  Senhor

Presidente  respondeu-me  que  isso  teria  que  ser,  ou  aguardava  que  viesse  dos

presidentes de Juntas de Freguesia aquilo que estes pretendem fazer nas juntas, mas

isso é o trabalho dos Senhores Presidentes de Junta de Freguesia. Eu ainda não ouvi do

Senhor Presidente da Câmara, qual é o seu projeto para as freguesias. O que é que

pensa para a União de Freguesias de Trofa, Segadães e Lamas, o que é que pensa para

Valongo, o que é que pensa para Préstimo e Macieira de Alcôba e por aí fora. Penso que

seria  também  pertinente  na  discussão  deste  documento,  o  senhor  nos  tranquilizar

dizendo, eu quero avançar com este momento mas, para as freguesias tenho que pensar

isto desta forma e desta e daquela, e eu até podia ficar tranquilo se, por exemplo, visse

este seu empenho como foi,  e quero-lhe dar os parabéns, a cidade está efetivamente

deslumbrante, mas como eu em Pedaçães também pago impostos, certamente que a luz

lá, deve ter havido ali um problema ao atravessar a número um e não chegou lá e o

mesmo acontece na Trofa e o mesmo acontece em Segadães e por aí fora e portanto,

isto não é trabalhar  as freguesias,  isto é trabalhar a cidade.  Isto é estar  centrado na

cidade e a cidade é tão somente o eixo,  o pilar  do concelho  e  portanto,  se quer  as

freguesias,  tem que nos dar sinais,  se quer que estes deputados confiem de que vai
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avançar para as freguesias, comece-nos a dar sinais, porque até ao momento, ainda não

esboçou nenhuma ideia e também ainda não deu nenhum sinal de que vai avançar para

as freguesias.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Ana Rita de Brito Carlos - PSD: -------------------------------------------------------------------

------- “Então no seguimento da minha intervenção anterior e vamos partir da análise da

tabela oito, porque nós não sabemos efetivamente se o que consta na tabela oito é o que

está correto, ou se é no descritivo das ações que compõem os projetos estruturantes.

Portanto, as incongruências que eu vou assinalar partem da tabela oito e então começa

no projeto estruturante Viver Águeda, na ação 1.2B, promoção de atividades de gestão

urbana e dinamização sociocultural da cidade, na tabela consta que é um financiamento

exclusivamente municipal,  quando no descritivo da ação, e as ações vêm nas páginas

quarenta e cinco e seguintes, diz que é um financiamento comunitário. -------------------------

------- Depois prosseguindo, no projeto estruturante um-ponto-quatro mais comércio, na

ação  1.4C,  revitalização  do  comércio  do  núcleo  histórico,  consta  na  tabela  que  o

financiamento  é  comunitário  e  privado,  quando  no  descritivo  da  ação,  diz  que  o

financiamento é exclusivamente municipal. --------------------------------------------------------------

------- No projeto estruturante integrar e renovar Assequins, no ponto um-ponto-cinco-A,

criação de espaço verde de Assequins e no ponto 1.5B, reabilitação do espaço público de

Assequins, consta na tabela oito, que o financiamento é exclusivamente municipal e no

descritivo das ações respetivas, consta que o financiamento é comunitário. Também no

mesmo ponto do projeto estruturante integrar e renovar Assequins, por sua vez na ação

1.5C,  reabilitação  do  espaço  industrial  abandonado,  criação  do  museu  da  indústria,

consta precisamente na tabela que o financiamento é comunitário e na definição da ação,

diz que também é privado. ------------------------------------------------------------------------------------

------- Depois no eixo estruturante dois, no ponto número dois-um, do projeto estruturante

Águeda, inovação, competitividade e empreendedorismo, na ação 2.1A, dinamização do

Águeda Living lab, consta na tabela que é um financiamento exclusivamente municipal,

quando na ação, consta que é um projeto financiado comunitário. --------------------------------

-------  No  eixo  EE  quatro,  projeto  estruturante  mobilidade  segura,  na  ação  4.2B,

estruturação da EN230 no troço de atravessamento de Assequins, remete precisamente

para o ponto  1.5B,  que já  falei  há pouco que é  a reabilitação do espaço público  de

Assequins, refere na tabela que é um financiamento exclusivamente municipal, quando na

ação, menciona que é um  financiamento comunitário.  Também no eixo EE cinco, no

projeto estruturante Águeda inclusiva,  todas as ações mencionadas precisamente aqui
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para este projeto estruturante que são cinco, que é promoção integrada de igualdade de

género, promoção integrada da igualdade de oportunidades para públicos estratégicos,

promoção de acesso a serviços de saúde e sociais sustentáveis inclusivos, promoção do

sucesso educativo e qualificação da população e implementação do programa Águeda

ativa  e  saudável,  consta  na  tabela  que  são  com  recurso  a  financiamento  exclusivo

municipal, quando nas ações respetivas, o financiamento é comunitário. -----------------------

-------  Por  fim,  no  projeto  Águeda  Participativa,  portanto,  na  ação  implementação  do

projeto, participação e fomento da cidadania com as escolas e comunidade, na tabela

consta que o financiamento é exclusivamente comunitário,  quando na ação diz  que é

exclusivamente municipal, pelo que, o que importa perceber é quais são as informações

que estão corretas,  as constantes da tabela, ou dos descritivos da ação propriamente

dita.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------- “Era só para lembrar o Senhor Presidente da Câmara, que eu falei aqui no mercado

municipal e não falei noutras obras, porque se as estivesse a enumerar todas a dada

altura, estariam todos a dormir. Queria também dizer ao Senhor Presidente que embora

eu no fim da intervenção tenha agradecido as suas respostas, mais uma vez como vem

sendo hábito, o Senhor Presidente não respondeu a nada.” ----------------------------------------

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

------- “Muito obrigado Senhor Presidente da Câmara, pelos esclarecimentos que deu. De

facto, eles vieram de encontro ao meu entendimento sobre esta questão, pese embora

algumas reservas tenha em relação a obras concretas e nomeadamente aquelas que

serão realizadas em sítios que foram intervencionados há relativamente pouco tempo.

Mas Senhor Presidente, de uma forma geral, e agora indicando-lhe o sentido de pensar

do CDS sobre este assunto, em termos genéricos, estamos a favor da aprovação deste

conjunto de propostas, pese embora a discordância pontual em alguns casos e tendo em

conta a necessidade de garantir sempre o investimento também nas freguesias, esse é

um exercício que é necessário, mas como disse e bem, nós entendemos que isto são

tetos máximos e portanto, esses tetos máximos até pela previsível indisponibilidade de

investimento privado, serão relativamente difíceis de atingir, mas devem ser tentados. Nós

estamos também a favor da proposta que aqui foi feita pelo Partido Socialista, de que esta

proposta seja apreciada pela comissão de obras públicas. Entendemos que é importante

termos  um  parecer  e  que  entretanto  a  Câmara  Municipal  procure  resolver  as

perplexidades,  as  questões  foram  aqui  levantadas  e  muito  bem  pelo  Partido  Social
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Democrata.  Também dizer que estamos de acordo com a proposta do Partido Social

Democrata de votação das alíneas em separado, uma vez que efetivamente o sentido

global é o da criação da ORU, mas a delimitação e os benefícios fiscais, com os quais

aliás de resto nós estamos de acordo, essas podem ser votadas em separado, não vejo

nenhuma dificuldade.” ------------------------------------------------------------------------------------------

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

-------  “Quero alertar aqui um risco a todos os meus colegas que é o seguinte, a não

aprovação deste ponto, implica a execução a uma nova candidatura. Com isto, o que é

que se pode prever, os benefícios em termos do investimento privado, fiscais que já todos

aqui sabemos quais são e também os benefícios da entidade pública, nomeadamente a

possibilidade de conseguir investimento.” ----------------------------------------------------------------

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

-------  “A questão é exatamente essa.  Nós  estamos no limite  do  tempo e precisamos

efetivamente  de  aprovar,  com  risco  de  cair  todo  um  conjunto  de  benefícios  fiscais

nomeadamente para privados e eu estava aqui a tentar informar-me junto dos técnicos

que nos acompanham, da possibilidade de fazermos o seguinte. Há aqui uma questão,

esta  questão  da discussão  destes  documentos  e  eu  com isto  queria  responder  nós,

quando este documento esteve em consulta pública, nós, além dos mecanismos normais

de  divulgação  de  que  estava  em  consulta  pública,  fizemos  também  aquilo  que

costumamos  efetivamente  fazer,  a  publicação  nos  jornais  da  terra  e  isso  aconteceu

também neste processo. Eu não sei se por exemplo, se todos os Senhores Deputados

leram nos últimos dias nos jornais  de Águeda, que o nosso PDM entrou em revisão.

Aconteceu exatamente no mesmo formato e eu percebo perfeitamente que as coisas com

o andar dos dias, naturalmente nos possam escapar e eu sinceramente, gostava que este

documento  fosse  muito  mais  participado  e  acho  que  sim.  Há  aqui  um  conjunto  de

situações que naturalmente têm o nível de prioridade que outras não terão, cada um de

nós  terá  o  seu  entendimento.  Agora  o  que  eu  queria  que  realmente  todos  nós

percebêssemos, é que isto é claramente um instrumento e sobretudo um instrumento que

dá acesso a um conjunto de benefícios fiscais que nos operacionaliza por outro lado e

que nos faz ter acesso a fundos comunitários e vem da lei que, efetivamente três anos

depois,  sob  o  risco  de  caducidade,  temos  que  avançar.  Eu  gostava  de  conseguir

sinceramente aqui  um comprometimento qualquer,  no sentido de fazermos avançar  e

podermos  de  alguma  forma  rever  o  processo  e  eu  percebo  em  termos  de  plano

estratégico, eu até tenho quase absolutamente a certeza que há um conjunto de obras

Ata da 5ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 30/novembro e 5/dezembro/2018



121

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

com as quais estou inteiramente de acordo e que estaremos todos e haverá outras em

que poderemos divergir  pontualmente e se calhar até nos entendermos e eu gostava

muito que isso fosse possível. Agora percebam também esta dead line que eu não posso

neste momento deixar cair, por causa disto. Eu estava aqui a tentar e eu penso que isso é

possível. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- O mais que eu consigo fazer é o seguinte, vamos fazer todas as possibilidades para

seguirmos por esta via.  Se não formos na operacionalização destas questões,  e para

além daquilo que está neste momento já em andamento e que é por todos conhecido,

porque o que está em andamento nenhum de nós quer andar para trás, o resto o que não

está em andamento podemos perfeitamente discuti-lo e damos-lhe a prioridade que saia

desse consenso, que eu gostaria que fosse negociado e cada um com as suas cedências,

mas naturalmente que podemos avançar. ----------------------------------------------------------------

------- A minha proposta em concreto é que me aprovem hoje, para que isto não caia este

documento na totalidade. Na última parte do projeto, aceito com toda a franqueza discutir.

Se  podermos  rever  essa  parte  a  seguir,  entramos  num  processo  de  revisão,  se  for

possível do ponto de vista legal, eu não tenho esta confirmação neste momento e não me

é fácil a esta hora aceder, porque os serviços municipais não dão. De resto, se não for

possível uma coisa dessas, nomeamos as comissões, fazemos um debate mais amplo e

mais alargado, inclusivamente poderei trazer aqui a própria empresa a SPI que fez este

documento e naturalmente tentamos na operacionalização do documento, fazê-lo de uma

forma consensual, porque naturalmente toda a gente percebe que há aqui um conjunto de

obras que têm uma calendarização alargada que são dez anos e que poderá ir aos quinze

como aqui foi dito e bem e naturalmente que umas têm um nível de prioridade e um nível

que não têm outras e portanto, acho que é fácil nós entendermos e sinceramente, é um

instrumento demasiado importante para nós corrermos o risco de o chumbarmos.” ----------

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

------ “Naturalmente que todos nós convergimos num aspeto, não queremos fazer chicana

de  política,  queremos  o  melhor  para  a  nossa  terra  e  queremos  sobretudo  a

sustentabilidade do progresso, da evolução e dos investimentos efetuados na nossa terra,

município. Daquilo que eu percebi, da leitura que fiz da proposta, está plasmado que este

prazo de três anos irá até trinta e um de maio de dois mil e dezanove. Penso que não há

necessidade de nós estarmos a atrapalhar. Como referi há um bocado, trata-se de uma

situação tão extraordinária, tão excecional que nunca aconteceu em quarenta anos de

poder autárquico e provavelmente virão outras gerações em que não voltará a suceder. É
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desconfortante para esta Assembleia ser pressionada para passar um cheque em branco,

porque o cheque é muito gordo e todos nós, somos capazes de facto de convergir em

determinadas  matérias  e naquelas  em que não convergirmos,  somos capazes  de ter

propostas alternativas, somos capazes de ter sugestões de melhoria, contrapartidas. Não

é propriamente um processo negocial toma lá dá cá, mas é um processo de melhoria pela

discussão, pelo cruzamento de opiniões, de pontos de vista, inclusivamente até aspetos

daquilo  que  representam.  Nós  estamos  aqui,  estamos  não  apenas  a  representar  a

globalidade de cerca de quarenta mil eleitores, mas estamos também a representar forças

cívicas e partidárias que têm ao longo de todos estes anos, um bom acervo devido a

estas sugestões e opiniões que seria um desperdício imenso não serem considerados

nesta hora.  Penso que o prazo que ainda temos pela frente,  de cerca de cinco,  seis

meses, será perfeitamente razoável para que nós não comprometamos o essencial deste

objetivo e o possamos melhorar.” ---------------------------------------------------------------------------

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

------- “Senhor Deputado, eu ia-lhe pedir para não sair daí, porque eu quero esclarecer

uma situação para todos estarmos a falar em consonância. O que o Senhor Deputado

Municipal Manuel Farias disse, é que parece que o prazo limite para decidir este assunto,

poderá ser maio de dois mil e dezanove. É isso? ------------------------------------------------------

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

------- “É o que eu interpreto da proposta, trinta e um de maio.” ------------------------------------

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

------- “Eu queria saber se no executivo existe alguém, ou se existe alguém que nos possa

esclarecer, se confirma este prazo, ou se o prazo limite é esta Assembleia Municipal.” -----

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

-------  “Senhor  Presidente,  temos  um  prazo  até  ao  final  deste  ano  excecionalmente,

porque o prazo terminava em setembro deste ano. Não vejo em lado nenhum onde é que

está o maio de dois mil e dezanove. Senhor Presidente, há aqui uma coisa que eu acho e

prezo sinceramente, que é a capacidade dos homens de estabelecerem compromissos

entre eles. Eu podia ser louco, porque tenho uma Assembleia na qual não tenho a maioria

e podia estar aqui a dizer que vou fazer uma coisa e depois não fazer e depois sou louco.

Até quanto mais não fosse por este motivo, naturalmente se estou a dizer que estamos e

que na operacionalização e se for possível nós revermos o documento na parte do plano

estratégico, estamos cá e vamos então fazer um documento com outro consenso e com a

participação que não houve na elaboração tão alargada, na elaboração deste. Tenho a
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certeza que há um conjunto  muito  significativo  de  obras propostas neste  plano e de

procedimentos em que estamos todos de acordo e haverá outros que não têm o nível de

prioridade  tão  grande  e  que  provavelmente  poderemos  divergir  aqui  em  questões

pontuais e eu gostaria de termos tempo para podermos esmiuçar isso e percebermos

todos isso.  O que eu estou a dizer é que de uma forma ou de outra,  fá-lo-emos  ou

formalmente com alteração deste  documento,  ou na operacionalização do documento

dessa forma, nomeando a comissão e quem quiser naturalmente estar presente neste

trabalho. É esta a minha proposta, é um compromisso que vos dou perante vocês. Se eu

falhar neste compromisso, façam-me o cabelo.” --------------------------------------------------------

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

------- “Senhor Deputado Manuel Farias, perante isto e perante o que eu percebi, isto é, se

por  acaso  não  for  hoje  decidido,  sim  ou  não  aqui  este  ponto,  estamos  sujeitos  à

declaração de caducidade desta situação. Por isso, o prazo não é maio, é sim, parece

que até ao final do ano. Perante esta resposta, a minha questão é muito simples, o grupo

Municipal  do Partido Socialista mantém, e perante aquilo  que disse o Presidente esta

proposta para ir à votação?” ----------------------------------------------------------------------------------

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

-------  “Posso  sugerir  a  interrupção  por  cinco  minutos  da  Assembleia  desta  sessão  e

reunião dos responsáveis dos grupos municipais? -----------------------------------------------------

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

------- “Eu não tenho nada a opor. Alguém se te tem a opor que haja uma suspensão de

cinco minutos?” --------------------------------------------------------------------------------------------------

------  Após  a  suspensão  os  trabalhos  foram  retomados  e  foram  feitas  as  seguintes

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

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

-------  “Em  primeiro  lugar  quero  agradecer  a  forma  leal,  aberta  e  objetiva  dos

representantes dos grupos municipais neste pequeno “briefing” que tivemos e do qual

resultou consensualmente que envolveu também o Senhor Presidente da Câmara, que

completará aquele que é o seu compromisso, porque ele é parte importante de se atingir

o  objetivo  da  proposta  alternativa  que  nós  ali  consensualizámos.  Vamos  fazer  a

aprovação da ORU alínea C da proposta, na generalidade. Essa aprovação permitirá o

instrumento da assinatura da contratualização global e no que respeita ao seu conteúdo

particular, há o compromisso, que é de todos nós, não é só do executivo, não é só do

Senhor  Presidente  da  Câmara,  de  realizarmos  à  posteriori  a  análise,  o  debate,  o
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cruzamento de ideias, a correção de falhas e gralhas, mas de nos envolvermos numa

operacionalização de todo o conteúdo de investimento deste mega projeto. A comissão de

obras  públicas  e  urbanismo agilizará  e  receberá  a  incumbência  de  servir  de  pivô  na

interlocução com a Câmara e depois preparar um debate alargado nesta Assembleia, de

onde poderão sair alterações em matérias de prioridade, uma revisão a este projeto. Na

especialidade,  todos  nós  esperamos  que  seja  possível  depois  contratualizado,  fazer

algumas revisões pontuais em matérias em que nós nos havemos de pôr de acordo para

bem da nossa cidade e do nosso município.” ------------------------------------------------------------

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

-------  “Muito  bem,  parto  do  princípio  então  que  retira  a  proposta  que  apresentou

anteriormente. Certo?” -----------------------------------------------------------------------------------------

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

------- “Certo.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Senhor Deputado Gil Abrantes, a proposta que foi aqui apresentada é retirada, a

anterior? É retirada. Muito obrigado.  ----------------------------------------------------------------------

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

-------  “Após estes cinco minutos prolongados de reunião dos lideres municipais,  ficou

efetivamente decidido aquilo que o colega Manuel Farias acabou de expor, obviamente

com o compromisso do Senhor Presidente da Câmara, que nos explicou em pormenor

aquilo que efetivamente se estaria a passar e penso que o Senhor Presidente da Câmara

que irá certamente fazer esse depoimento, esse compromisso que será uma reunião de

trabalho que vamos ter oportunamente para colmatar esta questão.” ----------------------------

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

-------  “Muito obrigado,  Senhor Presidente e antes de mais dizer-lhe que sinceramente

estou  feliz,  por  ter  sido  possível  nesta  Assembleia  chegarmos  a  um  acordo

completamente construtivo e pacífico e vou repetir exatamente aquilo que disse há um

pouco e que no fundo é um compromisso por parte do executivo, que o faremos com

muito gosto, que levaremos a cabo e a questão é muito simples. ---------------------------------

------- Portanto, aquilo que eu proponho é que seja aprovado este documento nos seus

três aspetos e portanto, pode ser votado na generalidade. Relativamente à delimitação da

ARU e  à  questão  dos  benefícios  fiscais,  são  válidos  e  penso  que  não  são  objeção

rigorosamente para ninguém. Relativamente ao plano estratégico, também entendo que a

esmagadora  maioria  das  propostas  que  estão  ali  vertidas,  reúnem  facilmente  um
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consenso.  Mas,  entendo  e  ficarei  muito  feliz  de  promovermos  aqui  uma  discussão

alargada,  uma  discussão  que  não  houve  quando  esteve  em  consulta  pública  e

efetivamente avançarmos para uma consensualização que é importante. ----------------------

------- O que eu disse e reitero é o seguinte, se for possível, e eu do ponto de vista legal

não  sei  se  é  possível  reformularmos  o  plano  estratégico  de  acordo  com o  que  sair

efetivamente  desse  grupo  de  trabalho  ótimo.  Senão,  na  operacionalização

consensualizamos na mesma, até porque volto a dizer, naturalmente que, trata-se daqui

de um conjunto de obras alargadas e naturalmente a priorização delas, não têm todas o

mesmo caráter de prioridade e portanto, isso será consensualizado e uma vez mais, volto

aqui a dizer que fico muito feliz por esta oportunidade que eu acho que não devemos

perder e até fazer escola de trabalharmos em conjunto, para o bem de Águeda. -------------

-------  Não havendo mais  intervenções neste ponto,  foi  o mesmo colocado à votação,

tendo a proposta da Câmara Municipal de ORU – Operação de Reabilitação Urbana de

Águeda, sido aprovada por maioria com três abstenções do PS. ----------------------------------

-------  3.6 Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para Unidades Proteção

Civil - seguro acidentes pessoais. --------------------------------------------------------------------------

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

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

------- “No fundo, é uma prática habitual que temos vindo a fazer. Como sabem, a Câmara

Municipal, atribui sob a forma de apoio às Juntas de Freguesia, nomeadamente à União

de Freguesias de Belazaima, Castanheira e Agadão e à Junta de Freguesia de Valongo

do Vouga, pelas suas unidades locais e pelos seus grupos de intervenção no âmbito da

proteção civil,  pagamos o custo inerente aos seguros e é  exatamente isto aqui,  vem

exatamente aqui porque são Juntas de Freguesia.” ---------------------------------------------------

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

Macieira: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- “Bom, relativamente a este ponto e aqui estou mais um ano a falar sobre o mesmo

assunto. O Senhor Presidente da Câmara de Águeda falou bem, freguesia de Belazaima,

Castanheira e Agadão e Valongo do Vouga. Préstimo e Macieira de Alcôba passa mais

um ano  em branco.  Há  dois  anos  foi-nos  prometido  aqui,  nesta  mesma Assembleia

Municipal que assim que estivesse constituída a unidade local de proteção civil da União

de  Freguesias  do  Préstimo  e  Macieira  de  Alcôba,  que  quer  a  equipa  da  Junta  de

Freguesia, que também combate incêndios, quer também a ACREAC, que até está ali em

cima sentado o Senhor Presidente, que também tem elementos na sua equipa e também
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devem  estar  integrados  neste  mesmo  apoio,  porque  não  há  diferença  nenhuma

relativamente àquilo que os membros da ABARDEF. Apesar do Senhor Presidente ter

concorrido pela lista dos Juntos, mas não há diferença nenhuma na forma de combate

aos  incêndios  que  eles  praticam,  daquelas  que  nós  praticamos  e  falo  isto,  com

conhecimento de causa,  porque eu é que sou Presidente de Junta lá e porque na lei

setenta e cinco de dois mil e treze também diz, que o Presidente da Junta de Freguesia é

o responsável máximo pela proteção civil dentro da sua freguesia. E relativamente à lei

setenta e cinco de dois mil e treze, até vou ler aqui alguns pontos. -------------------------------

------- Lei setenta e cinco de dois mil e treze, artigo sétimo por exemplo, atribuições da

Freguesia,  alínea  G,  Proteção  Civil,  artigo  nono,  competências  de  apreciação  e

fiscalização, alínea K, diz, autorizar a freguesia a constituir associações de proteção civil

previstas no capítulo quatro do título terceiro. Depois temos também o artigo décimo sexto

que diz por exemplo, alínea M, discutir e preparar com instituições públicas, particulares e

cooperativas  que  desenvolvam  as  suas  atividades  na  circunscrição  territorial  da

Freguesia,  protocolos  de  colaboração  designadamente  quando  os  respetivos

equipamentos  sejam  propriedade  da  Freguesia  e  salvaguarda  a  sua  utilização  pela

comunidade local. Relativamente a este ponto, eu devo dizer que esta associação que

hoje está aqui a ser apoiada pela Câmara Municipal, pertence à unidade local da proteção

civil da União de Freguesias de Préstimo e Macieira de Alcôba. Devo dizer também, que

os carros onde estes mesmos elementos andam são também eles propriedade da Junta

de Freguesia do Préstimo e Macieira de Alcôba. Devo dizer também que para os carros

andarem na estrada, quem paga o combustível é a Junta de Freguesia do Préstimo e

Macieira de Alcôba. Devo dizer também que os equipamentos de ABARDEF foram pagos

com dinheiros da Junta de Freguesia do Préstimo e Macieira de Alcôba, tal como as suas

agulhetas e as suas mangueiras. Portanto, esses elementos da ABARDEF não são nem

mais nem menos, do que aqueles que entram também nos carros, que também são da

Junta de Freguesia, mas que pertencem a outros órgãos, como é o caso da ACREAC ou

da Junta de Freguesia do Préstimo e Macieira de Alcôba. Tolerar isto um ano, tolera-se,

passa-se. Agora um, dois, três anos, em que os meus elementos da minha equipa e os

elementos da  equipa da ACREAC ficam de fora e depois de nós termos feito aquilo que

foi-nos pedido pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal há dois anos atrás, numa

reunião da comissão Municipal de proteção civil, que nós constituíssemos a unidade local

de proteção civil e fizemos aquilo que nos foi pedido e continuamos mais uma vez a ficar

de fora. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------- Acho que não é justo, acho que não é correto, porque da nossa parte, tem havido

todo o apoio, seja para a ACREAC, seja para a ABARDEF de forma igual. Porque eu não

estou aqui a falar em termos eleitorais, concorremos em lados opostos, mas da parte da

Junta de Freguesia, o apoio tem sido o mesmo, aquilo que uma pede, tem tido o apoio.

Por exemplo, o carro da ACREAC é da Junta, os carros da ABARDEF são da Junta, o

carro da Junta é da Junta e acho que não é correto,  sobretudo depois  de já termos

constituído a unidade local de proteção civil, ficarmos mais uma vez de fora. ------------------

------ Mais, este ano não me recordo, por exemplo, de ter sido convocado para alguma

reunião da comissão municipal de proteção civil, portanto, não sei se houve ou se não

houve. Uma coisa eu sei, a Junta de Freguesia que é responsável pela proteção civil, de

acordo com a lei não foi chamada. Este ano nós não fomos chamados, há dois anos até

fomos,  quer  a  Junta,  quer  a  outra  associação  que  também  combate  incêndios  na

freguesia fomos chamados. Há dois anos pediram-nos para constituir a unidade local, nós

fizemo-lo e daí, vir aqui mais uma vez um apoio para uma associação deixando duas de

fora, acho que não é correto sobretudo quando é a Junta que paga os seguros de todas

as viaturas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- A viatura onde os membros da ABARDEF estão e vão combater os fogos, quem

paga  o  seguro  é  a  Junta  de  Freguesia.  Então,  porque  é  que aqueles  elementos  da

ABARDEF recebem um seguro pago pela Câmara e porque é que os da Junta e da

ACREAC não recebem? É essa a minha pergunta e o meu descontentamento, porque eu

sinceramente  não  sei  mais  o  que  é  que  hei-de  dizer  nas  minhas  Assembleias  de

Freguesia, aos homens que comigo andam no carro de combate a incêndio na Junta de

Freguesia e também aos membros da ACREAC.” -----------------------------------------------------

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

------- “Senhor Presidente, antes de mais e para que não haja dúvidas e porque podemos

estar aqui perante documentos falsos, imagino eu, depois de ouvir o Senhor Presidente

da Junta, tenho a dizer que estamos aqui a pagar o preço de seguros que estão aqui em

nome de ABARDEF, Associação Barrosa em Defesa da Floresta, travessa dos pinheiros

mansos oito, três mil setecentos e cinquenta seiscentos e setenta e um, Préstimo. São

documentos emitidos pela Aliance Seguros e dizem-nos que se referem exatamente aos

seguros da ABARDEF e portanto, alguma coisa aqui não bate certo. Mas, veremos vamos

naturalmente  aferir,  porque  se  não  for  constituída  prova,  aliás  a  prova  está  aqui  e

portanto, eu não quero nem suspeitar de qualquer coisa desse género, mas estão aqui,

pode consultar. Aliás, foram-lhe enviados estes elementos e portanto, estão aqui. -----------
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------- Relativamente a esta questão, só queria dizer ao Senhor Presidente da Junta, até

porque efetivamente um ano, dois anos, três anos incomoda, mas acredite que somos

perseverantes, relativamente a matérias sobre as quais não abrimos mão e se há alguma

questão de índole política, ela só pode estar do seu lado, porque o senhor, apesar de

desafiado por mim para fazer efetivamente o que deve fazer, ainda não fez. Digo-lhe uma

coisa e a exemplo daquilo que aconteceu, por exemplo na associação humanitária da

Castanheira,  onde  com o  Senhor  Presidente  da  União  de  Freguesias  de  Belazaima,

Castanheira e Agadão lá estive e estive com muito gosto a tentar fomentar e conseguimos

efetivamente a integração plena da associação humanitária castanheirense na unidade

local, estarei completamente disposto e fá-lo-ei com todo o gosto, porque entendo que é

por aí o caminho de promover essa integração plena de todas as forças de combate a

incêndios, na freguesia do Préstimo, na tal unidade local que o senhor diz que constituiu,

mas  que  ainda  não  está  constituída.  Porque  quem  deve  efetivamente  validar  essa

circunstância, ainda não o fez, portanto, o senhor ainda não tem uma unidade local e não

tem  porque  ainda  não  demonstrou  efetivamente,  aliás  dá  provas  reiteradas  de  que

fomenta a divisão. É que uma coisa é vir aqui falar, a outra coisa é andar no terreno e

volto-lhe a dizer sinceramente, quando estiverem cumpridos os requisitos de integração e

operacionalidade, e se entendermos essenciais, estaremos cá para o fazer com todo o

gosto.  Se há alguma questão de índole política,  volto-lhe a dizer,  é da sua parte.  Da

minha, com todo o gosto tratarei por igual aquilo que é igual. Mas, neste momento, não é

igual e o senhor sabe.” -----------------------------------------------------------------------------------------

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

Macieira: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- “Senhor Presidente, eu não percebo quando diz que é a Junta que causa divisão,

quando a Junta é a dona de todos os carros. A Junta não causa divisão nenhuma, quando

nós damos para um, damos para todos. Eu não faço divisões quando dou um carro. Se eu

dou um carro à ABARDEF, dou à ACREAC, quando eu pago as despesas dos seguros,

por exemplo das viaturas que são da Junta, quando pago à ACREAC, também pago à

ABARDEF. O senhor falou agora, rua dos pinheiros mansos número oito, isto é a casa do

António da Barrosa que foi o seu candidato, esta morada por exemplo, foi o candidato dos

Juntos e portanto, eu acho, aliás e digo-vos mais, eu acredito que a Câmara o tenha feito

no passado,  se calhar  até sem saber,  mas o facto da Junta de Freguesia ainda não

pertencer  à  Comissão  Municipal  de  Proteção  Civil,  é  só  porque  a  Câmara  não  nos

chamou ainda. Há dois anos atrás chamou-me, a mim enquanto Presidente de Junta e ao
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Presidente da ACREAC para uma reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil, para

que nós constituíssemos a unidade local. Pois, a mesma foi constituída em Assembleia de

Freguesia, com o voto favorável por exemplo, do Presidente da ABARDEF. É curioso, que

o próprio Presidente da ABARDEF está incluído na unidade local de proteção civil. Aliás,

as viaturas da ABARDEF têm um autocolante grande na porta, que diz Unidade Local de

Proteção Civil do Préstimo e Macieira de Alcôba, é com esse carro que eles combatem os

fogos. A Assembleia de Freguesia aprovou a constituição da unidade local de proteção

civil. Ela só ainda não está legalmente constituída, porque a Câmara este ano, não reuniu

a comissão municipal de proteção civil para integrar a unidade local de proteção civil do

Préstimo e Macieira de Alcôba. Mas, está-me a dizer que a minha freguesia não recebe

este apoio, porque não tem unidade local de proteção civil criada, mas dá o dinheiro direto

para  a  tal  associação.  Uma associação  que  os  senhores  não  sabem,  desde que foi

constituída, se vai a eleições ou não, não sabem se quando dão dinheiro para comprar

equipamentos se ela compra ou não, não sabem se quando dão dinheiro para comprar

pneus, se eles efetivamente compram ou não, e portanto, eu na minha ótica, a Câmara já

nem sequer está a financiar, está a dar, porque para um financiamento tem que haver

uma troca,  ou  seja,  dá-se  dinheiro  para  comprar  isto e o  objeto  da compra tem que

aparecer, eu não sei se tem aparecido, nem sequer se a Câmara tem feito essa vistoria

ou não. Eu sei o que tenho feito e tenho feito de tudo nesta Assembleia, e vocês são

todos testemunhas disto para tentar constituir a tal unidade local de proteção civil. Olhe

que eu fiz cópia da minha unidade local de proteção civil, exatamente da mesma forma

como foi  feita  na freguesia de Belazaima, Castanheira e Agadão.  A documentação é

rigorosamente a mesma, passou pela Assembleia de Freguesia. Neste momento, só falta

o senhor chamar-me a mim para a comissão municipal de proteção civil e integrar este

nosso dispositivo nessa comissão. -------------------------------------------------------------------------

-------  Mas está-me a dizer que não dá dinheiro à Junta,  mas dá dinheiro direto à tal

associação. Quer dizer, será que essa associação tem mais legitimidade relativamente à

proteção civil, do que a Junta de Freguesia, onde espelha na lei setenta e cinco de dois

mil  e  treze  essa competência,  será,  acho que não.  Acho sinceramente  que não,  até

porque não há aqui ninguém que tenha investido mais nas associações de proteção civil

da  freguesia,  do  que  a  Junta.  Já  investimos  mais  de  cinquenta  mil  euros,  quer  na

ACREAC,  quer  na  ABARDEF.  As  viaturas  são  todas  da  Junta  de  Freguesia,  os

equipamentos, as viaturas para andarem na estrada. Quem paga o combustível é a Junta,

senão eles não andam, Senhor Presidente.  É a junta que paga esse combustível,  eu
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tenho lá as faturas e portanto, é só isso que eu lhe peço, é o que eu estou aqui a pedir,

porque eu já não sei mais o que é que hei-de dizer aos meus homens que saem de ao pé

das suas famílias à noite para combater fogos, mas uns têm seguros, outros não têm. Uns

são filhos da mãe, outros são filhos de quem?” ---------------------------------------------------------

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

------- “A única coisa que eu lhe peço também e já agora lembro-lhe que o senhor foi

convidado, tal  e qual como os elementos da ACREAC e da ABARDEF pela comissão

municipal, onde não tem assento como bem sabe, o representante desta Assembleia e

em nome das Juntas de Freguesia,  o Senhor  Presidente da União de Freguesias de

Belazaima e o senhor foi convidado especificamente pela comissão municipal de proteção

civil para vir, no sentido de vos convidar a todos a efetivamente fazerem um processo de

integração  e  de  criação  da  unidade  local.  Peço-lhe  então  agora  que  me  traga

efetivamente um documento, onde ateste, à vista de todos que efetivamente todas estas

instituições e sobretudo a ABARDEF, que ainda o senhor e a Junta de Freguesia não

pensava sequer  nestas questões de proteção civil e de fazer parte e já existia, com a tal

morada no número oito, não sei de quê, porque é daqui a minha homenagem a todas

aquelas pessoas que efetivamente se envolvem no associativismo e são capazes de dar

a sua morada como sede social  de uma qualquer associação, no momento em que a

estão  a  criar  e  numa  altura  em  que  não  existe  efetivamente  mais  nada,  a  minha

homenagem a toda a gente, tal como na ABARDEF, porque há muitas outras onde isso

acontece, talvez o senhor não saiba. Mas, eu também já criei algumas e também ajudei a

criar algumas instituições e algumas associações, que ficaram efetivamente no momento

da criação e da constituição da escritura pública, com uma morada, com a morada de um

dos elementos, de um dos signatários e foi exatamente isso que acontece e portanto,

desde essa altura e desde há uma série de anos, que efetivamente a ABARDEF vem

recebendo o apoio exatamente como recebia a associação humanitária castanheirense,

exatamente como recebia a associação de proteção civil  de Belazaima e exatamente

como recebia a Junta de Valongo. A única coisa que temos mantido é exatamente esse

critério e a única coisa que está aqui em causa é que sempre foi a Junta de Valongo a

promover esta questão do grupo de voluntários. A união de freguesias de Belazaima,

Castanheira e Agadão passou a ser a Junta, a partir do momento da integração plena, e

em termos operacionais claramente assumida, em assembleia geral, foi assim, não foi

Senhor Presidente, essas associações decidiram-se constituir  em termos operacionais,

porque mantém cada uma delas a sua identidade,  decidiram-se formalmente aderir  e
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fazer parte integrante da unidade local, foi isto que aconteceu. Peço-lhe encarecidamente

que faça o mesmo e garanto-lhe que no dia seguinte, estamos cá todos. -----------------------

------- Não, o senhor manda-me a declaração dessas associações… peço-lhe de todas

que  estão  integradas,  tudo,  traz  cá,  a  constituição  plena.  Oiça,  o  senhor  está-me  a

mostrar, mande-me  para mim e para todos daqui, aquilo que eu estou a falar, não aquilo

que o senhor  diz,  que é em termos operacionais  a constituição plena em termos de

operacionalidade  de  uma   unidade  local  de  proteção  civil  que  seja  constituída  pela

ACREAC, pela Junta de Freguesia e pela ABARDEF, Faça-me isso se faz favor. ----------

------- O que o senhor tem é uma decisão unilateral, da sua parte não tem e em termos

operacionais, não vale a pena estarmos aqui a falar, porque efetivamente, e sabe uma

coisa e não vale a pena estarmos aqui a discutir mais nada sobre este assunto. Há uma

coisa que eu conheço e sei,  o Senhor Comandante dos bombeiros sabe e conhece e

portanto, há-de ver que a nossa conversa efetivamente é díspar nessa matéria. Senhor

Presidente, eu não tenho mais nada a dizer sobre este assunto.” ---------------------------------

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

Macieira: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- “Senhor Presidente, eu devo dizer-lhe que a Assembleia de Freguesia e há que ter

respeito por ela, sei que a sua força partidária lá  não tem maioria,  mas é preciso ter

respeito por ela. Assim como vossas excelências têm aqui maioria na Câmara Municipal,

nós lá temos maioria, quer na Junta de Freguesia, quer também na Assembleia. Mas, os

Juntos lá no Préstimo, também votaram favoravelmente a constituição da unidade local de

proteção civil, foi no dia onze de maio de dois mil e dezoito. ----------------------------------------

------- O senhor quando me diz aqui que eu não tenho unidade local criada, eu não tenho

unidade local  criada,  não tenho,  porque ela  ainda não foi  aprovada na tal  Comissão

Municipal de Proteção civil, mas o senhor dá dinheiro direto para a tal associação do seu

amigo,  certo.  O senhor transfere dinheiro e muito bem para a Junta de Freguesia de

Castanheira,  Belazaima e  Agadão,  que constitui  a  unidade  local,  transfere  dinheiro  à

Junta de Freguesia de Valongo do Vouga e a minha Junta de Freguesia, que é a dona de

todos os equipamentos não recebe nada. Eu desafio a que o senhor vá ver se aquele

dinheiro que o senhor tem dado para lá, se ele efetivamente tem sido empregue naquilo

que o senhor tem dado o dinheiro, é um repto que eu deixo-lhe aqui, porque quando o

dinheiro é transferido para a Junta, ele é empregue. Eu, por exemplo não tenho por hábito

lá  nessas  associações,  dar  dinheiro,  mas  quando  me  pedem,  nós  compramos,  nós

adquirimos viaturas,  equipamento. Só lhe peço é que também nos dê a nós, as mesmas
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ferramentas  que o  senhor  dá  a  outros,  é  só  isso  que  eu  lhe  estou  a  pedir,  Senhor

Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- O senhor sabe perfeitamente, e também já andou ao pé de mim, que quer a Junta

de Freguesia, quer a ACREAC, bem ou mal largamos as nossas famílias e andamos no

meio do fogo. Será que nós também não temos direito a termos um seguro igual aos

outros, ou então faz-se o quê. Oiça Senhor Presidente, eu vou ser muito claro consigo, ou

a Câmara Municipal trata todos de forma igual,  ou eu abandono com a minha equipa

aquele trabalho que nós temos feito ao longo dos últimos oito anos, porque não podemos

tratar  de  forma diferente aqueles que bem ou mal,  procuram sempre ajudar  a  todos,

independentemente de onde o fogo estiver,  porque já apagámos fogos em freguesias

vizinhas, em concelhos vizinhos já passámos muitas noites sem dormir e eu acho que

aqui  devemos ser todos tratados de forma igual e é só isso que eu lhe peço Senhor

Presidente, é que pague a todos. Eu não estou contra que pague, que dê dinheiro à Junta

de Freguesia  de Belazaima,  Castanheira e Agadão.  Aliás,  eu não vou votar  contra o

documento, porque é óbvio que quer Valongo, quer Belazaima, Castanheira e Agadão,

têm que ter esse apoio, eles precisam. Mas, os meus também precisam.” ----------------------

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

------- “A comissão municipal de defesa da floresta contra incêndios nomeada por mim e

portanto,  convocada por mim, vai pedir  a sua presença, da ACREAC e da ABARDEF

numa reunião, para aferirmos se estão reunidas as condições para a criação da unidade

local.  Se  estiverem,  será  com  todo  o  gosto  que  avançamos.  Hoje  vamos  votar  isto

naturalmente e digo-lhe uma coisa, será uma alegria para mim, a sério que será.” -----------

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

-------  “Recordo-me de já  de alguns anos a esta parte,  o  Senhor Presidente me dizer

andavam todos a dormir e só eu é que andava acordado em relação a esta matéria, a

título de ironia. Já sugeri ao Senhor Presidente por mais que uma vez e o que lhe venho

fazer, é novamente uma proposta para que não existam estas discriminações, ou estas

quezílias, ou estes “afaires”, ou o que lhe queira chamar. Crie de uma vez por todas um

regulamento municipal para as associações de proteção civil, para tratar por igual aquilo

que é igual e não tratar diferente aquilo que é igual, porque todos eles estão cá para o

mesmo fim, proteger-nos e eu fico assustado, com aquilo que o Pedro Vidal nos está a

dizer, assim como fico assustado com aquilo que o Senhor Presidente disse que o Senhor

Comandante dos bombeiros utiliza estes homens exatamente da mesma forma que utiliza

os outros. Não é só em Borba que caem estradas, cá também pode haver acidentes e
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aquilo  que eu pergunto é,  com legitimidade legal,  o  Senhor  Comandante utiliza  estes

homens,  partindo  do  pressuposto  que  estes  homens  estão  todos  assegurados.  Se

amanhã tivermos um acidente, quem é que vai assumir a responsabilidade. É o Senhor

Presidente da Junta, é o Senhor Presidente da Câmara, ou a culpa vai morrer solteira. ----

------- Porque isto aqui também demonstra uma outra coisa de maior profundidade. Não

existe no município uma estratégia municipal de proteção civil. Percebemos com estes

desentendimentos, ou com estas quezílias, que não existe no município uma estratégia

definida nesta matéria. É hora de se sentarem. O senhor Pedro Vidal tem que resolver ali

uma outra situação burocrática, se é que o tem que resolver, porque eu não conheço em

profundidade, então sentem-se à mesa e resolvam. ---------------------------------------------------

------- Disse ali outra coisa mais grave e não sei se isto é verdade se não, que a comissão

municipal de proteção civil não reuniu vez nenhuma este ano. Pronto, se é mentira, crie

de uma vez por todas um regulamento que defina isto, onde defina critérios, onde defina

que todos os indivíduos pertencentes a estas associações, têm que ter equipamento de

proteção individual.  Os  elementos  da  Junta  de  Freguesia  do  Préstimo e  Macieira  de

Alcôba têm o mesmo equipamento de proteção individual,  que têm os de Belazaima,

Castanheira e Agadão. Estão todos preparados da mesma forma, têm todos o mesmo

nível de formação. Penso que isto não é difícil e assim não há dualidades de critérios. -----

------- Desculpe já agora, uma outra proposta que lhe deixei Senhor Presidente e vamos

ter agora o aniversário em breve da associação humanitária dos bombeiros voluntários de

Águeda. Sugeri-lhe já há bastante tempo que se crie o estatuto municipal do bombeiro

voluntário, acho que seria uma prenda interessantíssima, o senhor no dia do aniversário,

brindar todos aqueles bombeiros com esse estatuto aprovado.” -----------------------------------

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

------- “Senhor Presidente, tal como eu já tinha dito, eu penso que já disse tudo em relação

a esta matéria e volto a terminar como disse. Vamos convocar o Senhor Presidente da

Junta, a ACREAC e a ABARDEF e naturalmente que estou confiante que conseguiremos

a exemplo do que aconteceu em Belazaima e na Castanheira, avançar para a constituição

efetivamente de uma unidade local operacional, coesa, que é esse o objetivo e é esse

claramente o objetivo e há independentemente daquilo que se possa dizer, efetivamente

há uma estratégia e há um conjunto de requisitos mínimos que nós queremos que sejam

cumpridos,  para  não  pormos  em causa  a  questão  da  operacionalidade,  que  é  essa

questão que é absolutamente fundamental. Volto a dizer e porque já o disse aqui,  há

muito tempo, e porventura as pessoas podem já não se lembrar, lembro-me perfeitamente
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de uma altura em que as associações de proteção civil na relação que tinham com os

bombeiros, era de tal ordem, que nem os bombeiros lhes davam água. Isto era verdade e

portanto,  nós  fizemos  todo  um  trabalho  de  harmonização  inclusivamente  de

procedimentos, de instrução dada pelos bombeiros a estas unidades, de integração plena

e  hoje  temos  uma  coisa  absolutamente  fantástica,  que  eu  acho  que  nos  podemos

efetivamente  gabar  disso.  Temos os bombeiros e as  associações  de proteção civil  a

falarem na mesma linguagem e perceber exatamente o que é que é um comando único

de  intervenção  e  todas  estas  questões  e  isto  é  absolutamente  fundamental,  numa

estrutura de proteção civil  e peço-vos desculpa, mas é isto e unicamente isto que me

preocupa e só. Senhor Presidente, dou-lhe a minha palavra de honra que vou fazer todos

os esforços que consigo para tentarmos constituir  efetivamente uma unidade local  de

proteção civil  que tenha estas caraterísticas no Préstimo. Dou-lhe a minha palavra de

honra que nós no início do ano, vamos começar a trabalhar afincadamente nisto. Sei que

vai  dar o melhor de si  e garanto-lhe que da minha parte não tenho qualquer tipo de

reservas  e volto-lhe a dizer,  não tenho qualquer  tipo,  não há aqui  questão nenhuma

política da minha parte,  é uma questão de manutenção e de assegurar claramente a

funcionalidade e a coesão das forças de segurança e nomeadamente, de proteção civil

que temos no nosso concelho.  É só isso  que me preocupa,  é a única  preocupação,

acredite que é e eu sei que o senhor, de certeza absoluta tem capacidade para podermos

trabalhar. Está convidado a que isso aconteça, vamos formalmente fazer esse convite.” ---

-------  Não havendo mais  intervenções neste ponto,  foi  o  mesmo colocado à votação,

tendo a proposta da Câmara Municipal para Unidades Proteção Civil - seguro acidentes

pessoais, sido aprovada por maioria com quatro abstenções do PS. -----------------------------

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

candidatura fora de prazo e atribuição de apoio apresentada por três juntas de freguesia

no âmbito de eventos culturais - Código Regulamentar, F4. ----------------------------------------

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

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

------- “A única coisa que é digno de nota, porque a situação é absolutamente clara em

qualquer uma das situações, é que efetivamente iniciámos no momento da aprovação

destas  propostas  exatamente  no  executivo,  o  processo  de  revisão  do  código

regulamentar,  no  sentido  de  alterarmos  os  prazos,  porque  percebemos  que  há  uma

dificuldade bastante grande das Juntas de Freguesia em fazerem atempadamente as

suas candidaturas e por isso, um conjunto muito significativo de Juntas de Freguesia têm
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vindo aqui recorrer e entregar candidaturas fora do prazo e portanto, é essa a questão

que propomos naturalmente à aprovação e a aceitação destas candidaturas conforme

aconteceu no executivo.” --------------------------------------------------------------------------------------

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

------- “Nós PSD, por norma e desde já aviso, somos favoráveis a este tipo de coisas, a

este tipo de situações. No entanto, na última Assembleia fiz aqui uma intervenção, em

que falei da necessidade de nós falarmos claro para o povo. No início deste ano, e estou-

me a referir à Junta de Freguesia de Valongo do Vouga, foi trazido aqui uma questão

absolutamente  igual,  que  dizia  respeito  ao  ano  transato.  Sobre  a  matéria,  o  Senhor

Presidente da Junta de Freguesia, veio aqui fazer uma intervenção em que disse, “devo

dizer que a responsabilidade deste pedido de subsidiação é do executivo anterior. Só que

o lapso não é deste executivo, nem é esquecimento deste executivo. Este executivo entre

muitos  factos  herdados,  detetou  efetivamente  um lapso do executivo anterior  não ter

pedido  atempadamente  este  pedido  de subsidiação”  e tinha razão  efetivamente,  pelo

menos é o que parece e foi com essa convicção que nós o aprovámos. O que eu estranho

e isto faz parte do complexo documental que vem a esta Assembleia, é que este ano para

o  atraso  no  envio  da  documentação,  o  mesmo  executivo  que  veio  trazer  esta

argumentação,  tenha evocado o desconhecimento em pormenor dos regulamentos da

autarquia e isto na minha perspetiva, não está correto. Ora, se no início do ano nós o

conhecíamos, hoje, não podemos invocar o seu desconhecimento, podemos encontrar a

desculpa   que quisermos.  Aguada de Cima disse  que  foram as  associações  que  se

atrasaram,  aceito.  Já  agora,  os  principais  prejudicados  são  as  próprias  Juntas  de

Freguesia. Não devemos é permitir  que esta culpa acabe por ficar solteira. Vamos ser

capazes em cada momento de assumir as nossas responsabilidades e com este reparo,

quero dizer que naturalmente o PSD vai votar favoravelmente, sem antes, e utilizando

aquilo  que  o  Senhor  Presidente  disse,  se  não  me  engano  é  décima  revisão  ao

regulamento, lançar-lhe um novo repto. -------------------------------------------------------------------

------- Cada vez que cá venho relativamente a este ponto, digo sempre o mesmo. Entendo

que o valor que está previsto para este tipo de apoios é manifestamente insuficiente, três

mil e seiscentos euros, ou se quiserem uma participação de trinta por cento com o limite

máximo de três mil e seiscentos euros, é manifestamente pouco, acho que podemos ser

muito mais audazes nisso. E poderemos sê-lo, quando percebemos que temos opções

políticas deste executivo que nos levam a gastarmos por  exemplo,  no pai  natal  filho,

pequenino, aquele que cabe lá na caixa dos fósforos, vinte e oito mil e duzentos euros
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mais IVA, se vocês quiserem, pelo menos foi o que eu li trinta mil euros. -----------------------

------- Ora, se gastamos trinta mil euros e somos ousados e ousados também para o fazer,

seremos com certeza capazes de maximizar estes apoios. Eu lembro que muitas destas

iniciativas  têm  milhares  e  milhares  de  participantes,  lembro  FermentelosFest,  lembro

Barrô Mestre, lembro a atividade que acontece no Préstimo, em Macinhata, em Valongo e

por aí fora. Já agora, e porque estava a falar disso e não me posso esquecer, estamos

numa  época  de  natal,  falámos  hoje  de  PEDUs,  PERUs,  de  perus,  de  cabritos,  de

bacalhaus.  Quando olho para estes pais natais vistos ao microscópio,  dou por mim a

pensar um pouco e permitam-me que com isto acabe. Não consigo perceber, na minha

terra diz-se que os homens não se medem aos palmos, eu não sabia é que os pais natais

também não. Um pai natal visto como um buraco numa agulha custar trinta mil euros e eu

pai de uma criança, que estuda na escola da Chãs, ando a fazer com os meus colegas,

pais dos colegas do meu filho, uma vaquinha para comprar toner e papel para o meu filho

estudar. Eu, manifestamente, pensava seriamente o que é que ando aqui a fazer. É que

eu para além de ajudar a pagar o pai natal em miniatura, para além de ajudar a pagar a

publicidade que aparece na televisão, para além de ajudar a pagar os outros duzentos e

tal mil euros, que já lá estão na base GOV ainda tenho que pagar o toner e o papel para o

meu filho, porque o meu filho ainda estuda pela moda antiga, não teve direito a tablet e

portanto, o professor faz lá umas fichas e bom professor, excelente professor. E nós pais

sentimo-nos na obrigação, imaginem, de fazer uma vaquinha para comprar toner para a

fotocopiadora, que fomos nós que lá colocámos, não foi a Câmara, que anda a gastar

meio milhão de euros em tablets não foi capaz de meter uma fotocopiadora na sala do

meu filho e estou a dizer que a sala do meu filho é na escola da Chãs, porque se tiverem

dúvidas eu vou lá, mostro-vos a fotocopiadora e chamo os pais. Eu já vos disse, não

venho para aqui para falar mentira. Podem não concordar comigo e podem achar que eu

às vezes até sou indigesto, mas falo a verdade, porque o dinheiro sai do meu bolso e

acho que é tempo, nesta altura do natal, de uma reflexão séria. Eu gosto muito de festas,

mas gosto mesmo e não se estejam a rir, porque é verdade, mas também gostava que o

meu filho fosse apoiado nestas pequenas coisas e que o pai dele também e há uma altura

em que vocês, agora quando estiverem lá na consoada podem cada um de vocês fazer

esta  introspeção,  porque  há  necessidades  básicas  e  elementares  que  têm  que  ser

cumpridas  e  nós  não  podemos  ser  um  concelho  de  excelência,  sem  cumprir  estas

necessidades básicas e isto que eu vos estou a falar, é muito terra a terra e são factos e é

verdade. Portanto, se faz favor de corrigirem estas situações, porque eu anteriormente já
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cá havia vindo falar delas.” -----------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Buraco da agulha, o mais pequeno do mundo ou o maior do mundo, eu também

tenho uma filha que estuda e  ainda por  cima tenho uma esposa que é professora  e

concordo com algumas coisas. O nosso executivo tem que não só olhar para as festas.

Eu oiço tanto falar  que o executivo só se importa com festas e depois  vejo que eles

investem quatro ponto três milhões de euros na educação, fico perplexo. Percebo que o

executivo  também  não  pode  ficar  e  tem  as  suas  escolhas,  são  escolhas  políticas,

entendo, respeito, ouvi a sua opinião e o Carlos Almeida expôs que é do bolso dele que

sai um pagamento para a vaquinha do toner, é do bolso dele que saiu a fotocopiadora.

Olhando para o orçamento que aprovámos e vejam a intenção do nosso executivo, na

aposta fundamental  na educação e se por um lado,  nós ouvimos esse desabafo,  por

outro, também concordamos todos que a nossa cidade está linda. Ouvimos hoje e demos

todos a prova ao nosso concelho que somos capazes de criar consensos e fazer com que

Águeda seja mais forte juntos e gostava sinceramente, já que estamos no natal e nesta

época que fizéssemos mesmo esse espírito que se apregoa e que aqui por vezes não se

consegue ver. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------- O executivo elegeu as suas opções e vai levá-las até ao fim e o grupo parlamentar

os Juntos, vai suportar essas políticas, nunca pensámos que o executivo fosse capaz de

acertar em todas, estamos perfeitamente alinhados nas políticas que eles estão e que nós

estamos a colocar neste nosso concelho.” ---------------------------------------------------------------

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

------- “Não tendo nada a ver com os subsídios às juntas, queria só deixar aqui de uma

forma  absolutamente  clara,  que  todas  as  escolas  têm  fotocopiadoras  e  têm  toner  e

funcionam todas. Portanto, se está a acontecer numa sala, é sinal que há uma sala que

os pais entenderam por bem criar condições diferenciadoras para os seus filhos. Agora,

garantidamente  todas  as  escolas  do  concelho  de  Águeda,  têm  fotocopiadoras  com

contrato completamente em vigor e válido de fornecimento de fotocópias, de toneres e de

fotocopiadoras e portanto, à mínima avaria, naturalmente que de imediato a empresa vai

e resolve e portanto, se não poder resolver, substitui a fotocopiadora e portanto, que fique

absolutamente claro que isso funciona desta maneira.” ----------------------------------------------

-------  Não havendo mais  intervenções neste ponto,  foi  o mesmo colocado à votação,

tendo a proposta da Câmara Municipal para aceitação de candidatura fora de prazo e

atribuição  de  apoio  apresentada  por  três  juntas  de  freguesia  no  âmbito  de  eventos
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culturais, sido aprovada por maioria com duas abstenções do PS. --------------------------------

-------  3.8 Tomada de conhecimento do Relatório Semestral  da Situação Económica e

Financeira. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

------- “Obrigado, Senhor Presidente. Conforme já referi na minha primeira intervenção,

este quadro resumo da situação financeira da Câmara Municipal no primeiro semestre de

dois mil e dezoito, revela um desvio na ordem dos setecentos mil euros nas receitas, o

que poderão ser perfeitamente compensadas com ganhos extraordinários ou com melhor

execução no segundo semestre e era a este respeito, que gostaria de colocar aqui uma

ou duas perguntas ao Senhor Presidente. Nós verificamos que a Câmara irá fazer receita

com o abate das árvores no Cabeço de São Macário, aquele que está de frente para a

estrada do Souto do Rio, a que na sexta-feira passada, repetidamente nos referimos.

Uma das questões é desde logo, a estrada fechou, porque ia ser feito o corte de árvores

ou aproveitando-se o facto da estrada fechar, as árvores foram cortadas. Esta questão é

relativamente pertinente, porque o abate começou no dia útil imediatamente seguinte ao

corte, o que dá ideia que já estaria previsto e planeado e aquele abate de árvores seria

realizável com a estrada aberta. Por outro lado, gostaria de colocar aqui duas questões

adicionais. Aquela venda ou aquela operação foi sujeita a algum tipo de concurso e esse

concurso foi feito desde que a estrada foi fechada, ou foi feita antes? ---------------------------

------- Outra questão, a Câmara sabe que aquela propriedade que pertence ao domínio

dos baldios, sendo propriedade da comunidade da Borralha, que não estando constituída

a associação de compartes, a sua gestão de acordo com as leis vigentes, está cometida

às Juntas de Freguesia e não à Câmara Municipal. Neste enquadramento mais global,

não será tempo de fazer o inventário dos baldios do concelho, aplicar a lei setenta e cinco

de  dois  mil  e  dezassete,  que  veio  reforçar  a  existência  dos  baldios  em  favor  das

comunidades locais,  sem poder  validar  qualquer  tipo de transação,  sem que os seus

eventuais,  os usufrutuários possam reivindicar algum tipo de Uso Capião e que muito

poderia  contribuir  para  melhorar  os  rendimentos  locais  das  comunidades,  restaurar  a

respetiva gestão e em particular das Juntas de Freguesia. ------------------------------------------

------- Se me permite é só mais uma coisinha. Aquele abate de árvores vem degradar a

situação já existente em termos de deslizamento de terras.” ----------------------------------------

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

------- “Sinteticamente, apenas para referir o seguinte. Efetivamente há uma diferença em
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termos  de  receita,  mas  tem  a  ver,  e  é  explicada  até  por  quem  elabora  o  relatório

essencialmente com a cobrança da derrama, que terá passado a poder ser feita até ao

final de junho, e portanto, na altura em que foi feita a avaliação do primeiro semestre e

portanto, essa receita tendo entrado ou não, não se sabe, não entra em linha de conta

com aquilo  que é  espelhado neste  relatório.  Portanto,  por  aquilo  que estive  a  ler  do

relatório, antes pelo contrário, aquilo que temos é uma repetição da política do governo de

cativar. O que aconteceu no ano anterior, é que se gastou muito dinheiro para promover o

sucesso  eleitoral  de  uma determinada  candidatura.  Conseguiu-se,  agora  é  tempo  de

poupar, para podermos daqui a três anos voltar a repetir o mesmo. Isto não é nada de

novo, isto vai-se sucedendo ao longo dos anos em praticamente todos os municípios do

país e é um bocadinho ao fim ao cabo, como dizia o outro, enfim, é um bocadinho o

espelho da nação,  vai-se  fazendo assim sucessivamente,  já  ninguém leva a mal,  faz

parte.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------- “Começava pela intervenção do deputado Miguel Oliveira e lembrar-lhe só que há

uma  diferença  bastante  grande.  Nós  não  temos  o  Centro  de  Artes  nesta  altura  em

construção, portanto já não andava em dois mil e dezoito, é natural que faça diferença.

Mas já agora queria-lhe lembrar o seguinte, é que efetivamente no município de Águeda,

durante este ano de dois  mil  e  dezoito,  nós  vimos,  e  pudemos ver  durante  bastante

tempo, muitas obras por todo o concelho, muitas, e posso-lhe dizer o seguinte, da minha

avaliação, e é uma avaliação que não tem aquele pormenor que tem o nosso pai natal

mas que é bastante avalizada e pode crer que sim, dá-me ideia que nos aproximamos

sozinhos da realização dos outros concelhos todos aqui à volta e portanto, apesar de

efetivamente esta Câmara, mantemos um ritmo relativamente alto mesmo assim. -----------

------ Relativamente à questão das madeiras e das madeiras da estrada do Souto do Rio,

e acho que ficámos todos identificados relativamente à estrada do Souto do Rio, dizer-lhe

que  efetivamente  na  quinta  feira  à  noite  da  semana  passada,  houve  dois  pequenos

esbarramentos,  que mostram numa situação que está perfeitamente identificada pelos

nossos  serviços  e  que  efetivamente  mostrava  constituir  algum  perigo.  Houve  dois

pequenos, e até agora pelo conhecimento que tenho esbarramentos e decidi interditar a

estrada e de imediato e não foi ao outro dia, foi na segunda feira começámos e ainda na

sexta feira a fazer contactos, no sentido de  fazermos uma intervenção e a intervenção

desde  já  digo-lhe,  que  passa  pela  criação  de  taludes  intermédios  para  diminuirmos

claramente aquele perigo. Há uma coisa, o Cabeço de São Macário eu não o consigo
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baixar e a estrada do Souto do Rio também não a consigo subir. Portanto, o espaço entre

a capela de São Macário e a estrada cá em baixo, a única coisa que conseguimos fazer é

criarmos  ali  patamares,  no  sentido  de  diminuirmos  o  risco.  Naturalmente  que  não

conseguimos fazer os patamares com aquela madeira lá. Mais, foram identificados um

conjunto significativo de árvores de porte significativo naquele talude, que a caírem era

um risco acrescido significativo. Foi esta a avaliação que fizemos e é neste caminho que

estamos a fazer,  com toda a rapidez e urgência, porque tão rápido quanto seja possível,

queremos concluir os trabalhos e reestabelecer a circulação na estrada. Aquilo que nós

não queremos que aconteça é que a estrada fique para ali fechada, até que as pessoas

se esqueçam que ela existia. Isso não vai acontecer, nós estamos a intervir com toda a

rapidez,  no  âmbito  de  uma  estratégia  de  urgência,  de  emergência,  porque  foi

efetivamente um ato dentro do âmbito da proteção civil que nos levou a fechar a estrada e

que eu penso que foi aqui tão aplaudida na sexta-feira e corretamente.” ------------------------

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

------ Não houve intervenções neste ponto. ---------------------------------------------------------------

------ E nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, deu por

encerrados os trabalhos desta sessão, pelas zero horas e quarenta e três minutos, do dia

seis de dezembro 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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