
Ata da Segunda Sessão  Extraordinária 

da Assembleia Municipal de Águeda, de 19 de março de 2019

                                        
------- Aos dezanove dias do mês de março de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas

reuniu no Salão dos  Paços  do  Concelho,  a Primeira  Sessão Extraordinária da

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

------- 1.  Apreciação  e  votação  da  proposta  da  Câmara  Municipal  de  aceitação  da

deliberação sobre o  Processo de Descentralização de Competências (Lei nº50/2019

de 16 de Agosto) – Transferência de competências para os órgãos municipais no ano

de 2019 no âmbito do Decreto-lei 20/2019 de 30 de janeiro;----------------------------------------

----- 2. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre o Processo de

Descentralização de Competências (Lei nº50/2019 de 16 de Agosto) – Transferência de

competências para os órgãos municipais no ano de 2019 no âmbito do Decreto-lei

22/2019 de 30 de janeiro;----------------------------------------------------------------------------------------

----- 3.  Apreciação  e  votação  da  proposta  da  Câmara  Municipal  de  Alteração  às

“Normas  de  Participação  e  Exploração  de  Espaços”  do  evento  AgitÁgueda  Art

Festival;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 4. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para Apoio União de

Freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira e Agadão – Requalificação de Edifício

a Armazém de Apoio em Belazaima. -----------------------------------------------------------------------

------ O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL,  pelas vinte e uma horas,  declarou

aberta a 1ª Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal. -------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

------ Cristóvão Duarte Silva Leal – PS ------------------------------------------------------------------------

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

------ Luís Miguel Marques Vidal de Oliveira -CDS;---------------------------------------------------------
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------ Isabel Cristina Correia Ferreira – PS; ------------------------------------------------------------------

------ Armando Paulo Almeida Galhano – Juntos; ---------------------------------------------------------

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

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

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

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

------ Elisa Maria Pires de Almeida – PS; ---------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

------ 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 – Vereador; -----------------------------------------

------  A sessão foi presidida pelo Sr. 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 e atendendo a que na presente data se festeja o dia do pai, deu uma

saudação especial a todos os pais presentes e aos que estão a seguir pela Águeda TV.  O

Senhor Presidente da Assembleia foi secretariado por, Cristina Paula Fernandes da Cruz

e Ana Rita de Brito Carlos. -------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------- JUSTIFICAÇÕES DE FALTAS ---------------------------------------
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------ Foram verificadas as justificações de falta dos seguintes membros: --------------------------

------O Deputado Gil Manuel da Costa Abrantes comunicou que não poderia estar presente

e que seria substituído pela Deputado Maria de Fátima Sampaio e Silva; a Deputada Carla

Eliana da Costa Tavares também comunicou que estaria ausente, sendo substituída pela

Deputada  Elisa  Maria  Pires  de  Almeida;  a  deputada Maria  João  Tavares  comunicou  a

impossibilidade  de comparecer  sendo  substituída  pelo  Deputado Luís  Armando Ferreira

Pina Figueiredo; o Deputado Hilário Manuel Ferreira Santos também comunicou que não

poderia comparecer sendo substituído pelo Deputado Carlos Guilherme da Silva Nolasco; o

Deputado  João  Carlos  Fernandes  Figueiredo  também  comunicou  que  não  poderia

comparecer  sendo  substituído  pelo  Deputado  Armando  Paulo  de  Almeida  Galhano;  o

Deputado Paulo Sérgio Gomes Tomaz também comunicou que não poderia comparecer

sendo substituído  pelo  Deputado Jorge Miguel  Santos  Melo  que,  por  sua vez,  também

comunicou  que  não  poderia  estar  presente  sendo  substituído  pelo  Deputado  Cristóvão

Duarte Silva Leal a Silva; e por último o  Presidente da União de Freguesias de Barrô e

Aguada de Baixo Wilson Gaio, também comunicou a impossibilidade de comparecer e para

sua substituição indicou a Secretaria da União das Juntas de Freguesia Ana Paula Sousa

Silva---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Atendendo à ausência da segunda secretária,  Deputada Daniela  Carina Mendes,  o

Senhor Presidente da Mesa convidou a Deputada Ana Rita de Brito Carlos a assumir o

referido cargo e, não tendo havido objeções, a mesma assumiu de imediato, o cargo da

segunda secretária da presente sessão. ---------------------------------------------------------------------

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

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

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

----- “Deu entrada  na mesa uma moção do grupo municipal do CDS, peço, por favor, ao Dr.

Miguel Oliveira para a apresentar.”-----------------------------------------------------------------------------

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

----- “A moção é uma moção de pesar e solidariedade com o Povo de Moçambique. -----------

----- O Estado Moçambicano o está a vi ver hoje uma situação de catástrofe e emergência

humanitária, causada por um fenómeno natural sem precedentes. -----------------------------------

-----  É  com consternação  e  angústia  que  acompanhamos  a  evolução  dos  trabalhos  de

socorro às vítimas do ciclone tropical que,  na passada quinta-feira,  atingiu Moçambique,

com particular  gravidade na província de Sofala,  destruindo habitações e infraestruturas,

matando, ferindo e deixando desalojados, e sem acesso aos bens essenciais, milhares de

pessoas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------- Causaram-nos preocupação as notícias veiculadas pela Comunicação Social, de que

Portugal  se  dispunha  a  ajudar  Moçambique  no  quadro  das  Nações  Unidas  e  das

organizações internacionais. ------------------------------------------------------------------------------------

------ Isso não chega. ----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Moçambique integra e é um pilar fundamental da CPLP; é um País irmão, com o qual

compartilhamos a História e a Língua. As comunidades Portuguesa e Moçambique partilham

laços culturais , económicos e familiares. Trabalham e vivem em Moçambique milhares de

Portugueses,  muitos  dos  quais  Aguedenses.  Vivem  e  trabalham  em  Águeda  muitos

cidadãos nascidos em Moçambique, que são também Aguedenses. --------------------------------

-----  Foi  por  isso  com  alívio  que  ouvimos  hoje,  no  Parlamento,  o  Primeiro-Ministro  de

Portugal  corrigir  o  que  foi  noticiado.  É  no  quadro  das  relações  bilaterais  que deve ser

concertada e concretizada a ajuda de Portugal a este País irmão em necessidade. Por isso,

não seria de esperar menos do que aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro hoje referiu: sem

prejuízo  de  outras  formas  de  ajuda,  Portugal  já  pôs  à  disposição  das  autoridades

Moçambicanas  meios  materiais  e  humanos  da  Proteção  Civil  e  das  Forças  Armadas

Portuguesas, para a prestação de auxílio imediato à população de Moçambique. ---------------

----- Por conseguinte, é pertinente e relevante que a Assembleia Municipal de Águeda se

pronuncie e expresse, nesta data, em solidariedade com o Povo de Moçambique e que dirija

um apelo à participação dos Aguedenses nas ações de solidariedade com as vítimas e os

desalojados da catástrofe que está a atingir o País irmão, devidamente enquadradas pelos

mecanismos concertados entre os Estados Moçambicano e Português. ----------------------------

----- Assim sendo, ---------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  A  Assembleia  Municipal  de Águeda,  reunida em dezanove de março de dois  mil  e

dezanove, expressa ao Povo e às Autoridades de Moçambique, País irmão as mais sentidas

condolências pelas vítimas humanas da catástrofe sobrevinda com os efeitos do Ciclone

Idai, relevado nesta sessão com um minuto de silêncio, em demonstração de respeito pelas

vítimas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------  A  Assembleia  Municipal  de  Águeda  apela  à  solidariedade  e  à  participação  dos

Aguedenses e das instituições do Município no esforço de apoio às vítimas e à reconstrução

das  regiões  atingidas,  devidamente  enquadrado  pelas  Autoridades  Portuguesas  e

Moçambicanas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “O PSD queria-se associar a esta moção, lançando uma segunda proposta, que parte

dele próprio, não sei os moldes em que pode ser feita, mas o PSD gostava de colocar à

disposição da Câmara Municipal  as senhas de presença desta Assembleia para auxiliar

neste esforço de reconstrução que é necessário.”--------------------------------------------------------

----- Manuel Augusto de Almeida Farias – PS; ---------------------------------------------------------
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----- “Venho aqui para subscrever as duas propostas, já anteriormente em conversa com os

camaradas do Grupo Municipal do PS, decidimos também colocar as nossas senhas de

presença desta sessão com a sugestão que eventualmente possam ser canalizadas através

da mais fiável  das organizações internacionais  que possa existir,  eventualmente a Cruz

Vermelha ou outra organização não governamental legalmente fiável. ------------------------------

----- Penso que o pior das notícias ainda estará para vir  no que respeita às consequências

desta catástrofe e sem dúvidas os PALOP’s. Nós pertencemos todos à mesma comunidade

que nos liga laços culturais, através da língua e não só, e através de uma história comum

feita ao longo de meio milénio”. ---------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Em nome do Grupo Parlamentar os Juntos, associamo-nos à moção proposta pelo

CDS, estamos também na disposição  das nossas senhas de presença serem doadas ao

nosso povo irmão de Moçambique”. ---------------------------------------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente, independentemente do mecanismo que venha a ser adotado para

se fazer a atribuição do valor da senha, há uma instituição que depois seja concertada entre

os quatro Grupos Municipais, o CDS concorda com a proposta do Partido Social Democrata.

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

----- ”Acho uma proposta muito nobre, vamos proceder à votação”. ----------------------------------

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

----- “Senhor Presidente é uma proposta apenas para harmonizar  as duas  iniciativas que

aqui tivemos, esta moção que aqui vamos votar, naturalmente deverá ser comunicada às

Autoridades  Moçambicanas,  nomeadamente  através  do  seu  Embaixador,  nessa  nota,

Senhor  Presidente  pedia-lhe  que  incorporasse  também esta  iniciativa  dos  membros  da

Assembleia Municipal, por proposta do PSD depois subscrita por todos os elementos, de

fazer  a  doação  do  valor  da  senha  de  presença  desta  Assembleia  para  um  fundo  ou

instituição  que  sirva  as  ações  de  ajuda  humanitária  em  curso  ou  que  venham  a  ser

desenvolvida.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Colocada à votação a proposta de moção de Pesar e Solidariedade com o Povo de

Moçambique, foi a mesma aprovada por unanimidade . -------------------------------------------------

-----  A Assembleia  Municipal,  de  seguida,  em  demonstração  de  respeito  pelas  vítimas

humanas da catástrofe provocada pelo Ciclone Idai, fez um minuto de silêncio. ------------------

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

----- “Penso que aquilo que foi abordado no ponto anterior, não tem a ver com a Assembleia,

tem a  ver  também com o Executivo,  portanto  eu,  o  Dr.  Gama e  o  Dr.  Antero  Almeida

associamo-nos e a nossa senha de presença de hoje irá, juntamente com a dos Senhores

Deputados, como é óbvio, nem podia ser de outra maneira.”-------------------------------------------
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------------------------------------------ PERÍODO DA ORDEM DO DIA ------------------------------------

------- 1.  Apreciação  e  votação  da  proposta  da  Câmara  Municipal  de  aceitação  da

deliberação sobre o  Processo de Descentralização de Competências (Lei nº50/2019

de 16 de Agosto) – Transferência de competências para os órgãos municipais no ano

de 2019 no âmbito do Decreto-lei 20/2019 de 30 de janeiro; ---------------------------------------

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

----- “Antes de começar a dar palavra às intervenções ia pedir  ao Senhor Presidente da

quarta Comissão para vir ler as conclusões do parecer que entretanto nos fizeram chegar

sobre esta matéria.”-------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Vou-me esforçar por condensar mais informação e não lerei a introdução que é feita

passando diretamente à leitura dos fundamentos do parecer da Quarta Comissão que é a

Comissão  Permanente  da  Assembleia  Municipal  de  Solidariedade,  Cidadania,  Inclusão,

Igualdade de Géneros, Segurança Pública e Saúde Pública. ------------------------------------------

----- Nos termos do artigo vigésimo quarto da Lei n.º. 50/2018 é da competência dos Órgãos

Municipais  exercer  os  poderes  nas  áreas  de  proteção  e  saúde  animal  bem  como  de

detenção e controlo de proteção de animais de companhia, sem prejuízo das competências

próprias da Autoridade Veterinária Nacional. ---------------------------------------------------------------

----- Nos termos do artigo vigésimo quinto da mesma Lei,  é da competência dos Órgãos

Municipais o exercício de poderes de controlo na área da segurança dos alimentos sem

prejuízo das competências atribuídas aos Órgãos de Polícia Criminal e das competências

próprias da Autoridade Veterinária Nacional.-. -------------------------------------------------------------

----- Nos seus trabalhos a Comissão teve em conta os objetivos enunciados nos preâmbulos

dos  Diplomas  Legais  em  apreço,  designadamente  o  de  alargar  as  competências  dos

Municípios, concretizando os princípios da subsidiaridade da descentralização administrativa

e da autonomia do Poder Local nos domínios abrangidos pelo Decreto-Lei n.º.20/2019, de

trinta de janeiro.-. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Além disso, a Comissão teve a especial atenção às alterações legislativas contidas no

referido Diploma Legal,  nomeadamente as que respeitam à figura do Médico Veterinário

Municipal,  cujas funções  são transversais  a todas as áreas  objetos  de transferência  de

competências para os Órgãos Municipais, tanto no que se refere à dimensão da proteção e

saúde  animal,  como  à  segurança  dos  alimentos  que  é  a  quem cabe  simultaneamente

assegurar a expressão local da Autoridade Veterinária Nacional, embora na dependência

funcional,  hierárquica e  disciplinar  do  Presidente  da Câmara Municipal  ou do Vereador,

Dirigente ou Trabalhador com competências delegadas.-. ----------------------------------------------

---- Ante a transversalidade das funções atribuídas ao Presidente da Câmara e ao Médico

Veterinário  Municipal  e  estando  em  causa  matéria  relevante  para  a  saúde  publica,
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nomeadamente no que respeita ao registo, controlo, verificação e fiscalização das condições

higiossanitárias de explorações pecuárias da classe três e atenção caseira bem como dos

estabelecimentos industriais que explorem atividades agroalimentares que utilizem matéria-

prima  de  origem  animal  não  transformada  ou  atividade  que  envolva  manipulação  de

subprodutos de origem animal ou atividade de fabrico de alimentos para animais bem como

caberá  instrução  de  processos  contra-ordenacionais,  incluindo  a  aplicação  de  sanções

acessórias,  a Comissão dispensou-se de analisar cada domínio separadamente e emitiu

um parecer global com os fundamentos seguintes:--------------------------------------------------------

----- 1) No que respeita às explorações pecuárias da classe três, a Comissão apurou que no

Município existem cento e seis registos de explorações de bovinos, cento e trinta e nove de

ovinos e setenta e oito de suínos. ------------------------------------------------------------------------------

------ No que respeita aos registos de detenção caseira existem setenta um de bovinos,

cento e setenta e três de ovinos e sete de suínos. --------------------------------------------------------

-----  Estes números que não esgotam o universo das instalações a controlar  são por  si

suficientes  para  esclarecer  que  a  Câmara  Municipal  não  dispõe  os  recursos  humanos

suficientes e habilitados para poder executar plenamente as competências a transferir no

âmbito da saúde e bem estar animal e da segurança alimentar. --------------------------------------

----- 2) Não se considera prudente nem aconselhável que a fiscalização, com o controlo

higiossanitário e a instrução dos processos contra-ordenacionais que respeitam aos animais

de  produção  e  aos  estabelecimentos  que  os  utilizam como matéria-prima  ou aos  seus

derivados,  passe  da  competência  de  Autoridades  Nacionais  para  as   DMB  Municipal,

processo que é suscetível de trazer uma perda de uniformidade de critérios, de coerência e

de escala que podem por em risco a saúde pública. ------------------------------------------------------

----- 3) Não se afigura prudente, nem aconselhável que o exercício das funções referidas

que implicam funções suscetíveis  de afetar  atividades económicas relevantes no âmbito

local, passe a depender de uma figura, o Veterinário Municipal,  que não tem garantida a

necessária rede de suporte e que fica subordinada funcional, hierárquica e disciplinarmente

ao poder político e executivo municipal. ----------------------------------------------------------------------

----- Tudo considerado a Comissão deliberou, por unanimidade, atribuir parecer desfavorável

à aceitação da transferência de competências para o Município de Águeda, em dois mil e

dezanove, prevista no Decreto-Lei n.º.20/2019, de trinta de janeiro”.-. ------------------------------

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

----- “Antes demais, reiterar a nossa solidariedade, também em termos de Executivo, para

com as vítimas do ciclone que ocorreu em Moçambique e com toda a ligação que existe

entre os Portugueses e Moçambicanos, dizer a todos que a Câmara Municipal, vai procurar

junto das Entidades Moçambicanas, todas as formas com que possamos colaborar, porque

é nestes momentos que mostramos aquilo que são os tais laços que nos unem. Queria aqui
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deixar os Aguedenses descansados porque o Município  vai  estar  presente e da melhor

forma que o puder fazer. ------------------------------------------------------------------------------------------

----- Saudar todos os Pais e todos os nossos Pais e todos os Pais de toda a gente neste Dia

do Pai, muitos dos que estão aqui reunidos, os que têm a sorte de ainda ter Pai e mesmo os

que têm filhos gostaríamos de estar juntos, mas estamos aqui numa missão nobre de zelar

por este nosso Concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------

-----  O parecer  da Comissão vem exatamente em sintonia,  alegando inclusivamente um

conjunto de matérias e de razões. O Executivo também de liberou no sentido de não aceitar

esta competência durante o ano de dois mil e dezanove. -----------------------------------------------

----- Realçar só, e também, que até há uns anos o Município tinha um Veterinário Municipal,

que era o Dr. Neves, que era comparticipado pela Direção Geral de Veterinária e que no

momento em que se reformou, deixou de ser e nunca mais houve abertura, por parte desse

Entidade, para que esse apoio fosse feito. Desde essa altura que estamos a partilhar com

Oliveira do Bairro, o Veterinário Municipal. ------------------------------------------------------------------

 ----- Face a toda esta panóplia legal que vem em áreas extremamente sensíveis, parecer-

nos-ia pouco prudente avançarmos com estas competências, sobretudo quando não temos

qualquer tipo de experiência nesta matéria. -----------------------------------------------------------------

----- Uma nota e um parecer claramente pessoal, neste caso, de me parecer que estamos

numa atitude, diria, um pouco perigosa a desqualificar os Serviços Centrais Veterinários de

índole Nacional e isso naquilo  que se pretende ser uma ação concertada, sobretudo no

âmbito da saúde alimentar, penso que poderá ser uma matéria bastante perigosa. -------------

-----  Podemos quem sabe,  num futuro  próximo,  até  depois  das  eleições,  repensar  esta

matéria  porque  me parece que a dispersão,  indo por  todos  os  Municípios,  depois  com

alguma autonomia associada desta Autoridade Sanitária, pode pôr em causa uma ação que

de todo se deve desejar que seja uma coisa coordenada e de sintonia em termos globais no

nosso País.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Não havendo mais intervenções acerca deste ponto, foi colocado à votação sendo

aprovado  por  unanimidade  a  proposta  apresentada  pelo  Município  de  Águeda  em não

pretender assumir a transferência de competências no âmbito do Decreto-Lei n.º. 20/2019,

de trinta de janeiro, no domínio da proteção e saúde animal e da segurança dos alimentos.--

----- 2. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre o Processo de

Descentralização de Competências (Lei nº50/2019 de 16 de Agosto) – Transferência de

competências para os órgãos municipais no ano de 2019 no âmbito do Decreto-lei

22/2019 de 30 de janeiro;----------------------------------------------------------------------------------------

----- Brito António Rodrigues Salvador –Juntos;---------------------------------------------------------
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-----  “Nesta situação, da mesma forma  iria pedir  ao Senhor Deputado João Paulo Veiga

para,  no âmbito da terceira  Comissão,  vir  ler  as  conclusões do parecer  dessa mesma

Comissão, relativamente a  esta matéria.”--------------------------------------------------------------------

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

----- “A terceira Comissão debruçando-se sobre o Decreto-Lei 22/2019, de trinta de janeiro, e

depois  de  uma  análise  dos  Decreto-Leis  que  fazem  parte  desta  questão,  concluiu  da

seguinte forma:-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Um – Decreto Lei n.º.22/2019, publicado a trinta de janeiro, transfere competências para

os Municípios no domínio da cultura.-. ------------------------------------------------------------------------

-----  Dois-  Aquele  diploma  transfere  para  as  Autarquias  Locais  competências  em  três

matérias,  gestão,  valorização e conservação de parte do Património Cultural  que sendo

classificado  se  considere  de  âmbito  local  e  dos  Museus  que  não  sejam  denominados

Museus Nacionais. -------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A gestão dos recursos humanos  afetos aquele Património Cultural e aos Museus. -------

-----  E  por  último  o  controlo  prévio  e  fiscalização  de  espetáculos  de  natureza  artística

passando os Municípios a receber as comunicações prévias de espetáculos de natureza

artística assim como a fiscalização da realização de tais espetáculos. ------------------------------

----- Três – O Município de Águeda não possui no seu território Património Cultural, que se

considere de âmbito local e Museus e que não sejam denominados Museus Nacionais nos

termos do Decreto-Lei  e dos seus anexos,  pelo que não recairão sobre o Município de

Águeda grande parte das competências que estão previstas naquele Diploma. ------------------

-----  Ao Município de Águeda só interessa a transferência de competências relativas ao

controlo e fiscalização de natureza artística. ----------------------------------------------------------------

-----  Confrontada  a  proposta  do  Executivo  sobre  assunção  destas  competências  e  o

Decreto-Lei n.º.22/2019 e também o Decreto-Lei n.º.23/2014 poderão configurar uma receita

extra para o Município a assunção destas responsabilidades, à posterior a competência para

a determinação destas taxas é do Órgão Deliberativo do Município sob proposta do Órgão

Executivo o que configura um outro momento de fiscalização do Diploma e da sua boa

execução. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Por último, tudo considerado é parecer da terceira Comissão propor que a Assembleia

Municipal delibere a favor da aceitação de transferências de competências previstas para o

Município de Águeda no Decreto-Lei n.º.22/2019, de trinta de janeiro”, com votos favoráveis

do Movimento Independente Juntos, Partido Social Democrata e CDS – Partido Popular e a

abstenção do elemento representante do Partido Socialista,  já agora leio a fundamentação

desta  abstenção  que  foi  a  seguinte:  “Apesar  de  ser  favorável  ao  processo  de

descentralização iniciado pelo Governo considera que a sua verdadeira assunção no âmbito
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das  competências  consignadas,  não  é  possível  sem  a  existência  do  respetivo  quadro

financeiro, o que não se verifica no caso em apreço”.-. --------------------------------------------------

------ É este o nosso parecer.” -----------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Já agora esclareço que, este parecer já me chegou no final da tarde, já foi enviado

para  os  vossos  e-mails  e  uma  palavra  de  satisfação  e  gratidão  a  todos  aqueles  que

trabalharam nas Comissões, para tornar possível ter estes pareceres, não é fácil juntar por

vezes as pessoas e pedia para que haja, agora e sempre, um bocadinho de compreensão

nestas situações porque não é fácil que as pessoas se organizem com as suas agendas

para poderem trabalhar desta forma, para emitir estes pareceres que são necessários, mas

de facto as pessoas têm feito um grande esforço para que eles surjam ainda antes da sua

apreciação e votação de cada ponto.”-------------------------------------------------------------------------

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

----- “Só para registar  que o parecer do Executivo vai no mesmo sentido, no sentido de

aceitar, exatamente porque não temos Museus Nacionais,  e na restante matéria, penso que

alguma proximidade só facilita o processo, penso que a Câmara apesar de não experiência

nesta matéria, parece que será possível adaptarmo-nos e fazermos com essa proximidade e

com alguma melhoria e sobretudo maior facilidade para as pessoas desempenharem esta

missão.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Não havendo mais intervenções acerca deste ponto, foi colocado à votação sendo

aprovado por maioria com quatro abstenções do Grupo Municipal do Partido Socialista. A

proposta que foi aprovada é no sentido de o Município de Águeda pretender assumir esta

transferência de competências no âmbito do Decreto-Lei n.º. 22/2019, de trinta de janeiro,

no domínio da cultura.-. -------------------------------------------------------------------------------------------

----- 3.  Apreciação  e  votação  da  proposta  da  Câmara  Municipal  de  Alteração  às

“Normas  de  Participação  e  Exploração  de  Espaços”  do  evento  AgitÁgueda  Art

Festival; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Só para fazer uma pequena nota introdutória, o AgitÁgueda nestes catorze anos que

vai fazer no próximo ano, tem sido um evento que tem vindo a projetar e a ajudar a projetar

a nossa cidade e o nosso Concelho por esse mundo fora. ----------------------------------------------

-----  Ano,  após  ano  o  sucesso  desta  iniciativa  e  o  sucesso  deste  modelo  tem  sido

absolutamente  inquestionável,  a  equipa que o  iniciou,  que o tem desenvolvido e que o

trouxe até aqui, está aqui. ----------------------------------------------------------------------------------------

----- O crescimento que temos vindo a verificar relativamente ao AgitÁgueda obriga a propor

aqui alguns ajustes. Alguns ajustes têm a ver com o crescimento que o evento tem tido,  e

as  grandes alterações,  diria  que  as  mais  significativas,  têm muito  a  ver  com questões
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ambientais, temos que seguir e devemos prosseguir e  estaremos, com toda a certeza todos

de acordo,  poderão ser  complementadas  com outras  iniciativas,  mas  esta  preocupação

acompanha-nos  nesta  revisão  do  regulamento  e  depois  e  sobretudo  questões  de

delimitação do espaço do próprio evento e no fundo criarmos condições para que todos

convivam, em sã convivência, cumprindo algumas regras que são fundamentas de colocar

na realização deste evento. --------------------------------------------------------------------------------------

----- Quanto ao resto,  estamos e vamos continuar a apostar nesta iniciativa que, volto a

dizer, tem vindo a colocar Águeda  reconhecidamente por esse mundo fora. ---------------------

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

-----  “Senhor  Presidente,  enquanto  Vereador  contribuí  com  algumas  sugestões  para

melhoria do texto do regulamento, mas devo notar que isto é um regulamento Municipal, não

é um documento qualquer e que conviria ter algum cuidado adicional na forma como as

coisas estão redigidas. --------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Tenho  aqui  algumas  dúvidas  e  perplexidades,  talvez  o  Senhor  Presidente  da

Assembleia me possa auxiliar também, uma vez que o seu conhecimento jurídico é superior

ao meu e poderá dar-nos a todos uma ajuda importante uma vez que também temos o

dever de cumprir com a legalidade. ----------------------------------------------------------------------------

----- Primeiro tenho uma perplexidade logo no artigo décimo segundo que tem a ver com as

participações das disposições especificas da secção dos bares. -------------------------------------

----- Lê-se no número um que podem apresentar candidatura as entidades singulares ou

coletivas  devidamente  coletadas  para  o  exercício  da  atividade  comercial  bar  ou

estabelecimento análogo, até aqui nada a dizer. ----------------------------------------------------------

-----  Mas  diz  o  número  dois,  não  obstante  o  número  de  candidaturas  submetidas  por

entidades,  após  sorteio,  apenas uma será  considerada para  atribuição  do  espaço.  Não

consigo compreender qual é o sentido exato desta disposição . --------------------------------------

----- Mais importante será a questão de apreciação e seleção de candidatura. --------------------

----- O número quarto, do artigo nono diz que a organização, a organização é a Câmara

Municipal na figura do Vereador com o Pelouro de Turismo, reserva-se no direito de recusar

as candidaturas que não se ajustem aos objetivos do evento ou que por qualquer outro

motivo sejam consideradas prejudiciais ou inconvenientes, nomeadamente que não tenham

cumprido as presentes normas em edições anteriores. --------------------------------------------------

----- Nós estamos a alterar um regulamento, isso pressupõe que há novas normas, ou uma

redação diferente, pelo menos, isso quer dizer que seguramente nenhuma das entidades

que   concorreu,  se  há  uma  norma  nova,  provavelmente  nenhuma  das  entidades  que

concorreu em anos anteriores a cumpriu, portanto estamos a excluir todas as entidades que

concorreram em anos anteriores. Porque diz literalmente que são excluídas que não tenham
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cumprido as presentes normas em edições anteriores. Ora, se as normas não existiam não

podiam ser aplicadas, isto é a interpretação que estou a fazer. ---------------------------------------

----- Dá-me ideia que há aqui uma redação no mínimo descuidada. ----------------------------------

----- Depois, no artigo décimo, distribuição dos espaços, o número seis diz textualmente o

seguinte:  A organização reserva-se no direito de definir  a  localização de cada uma das

conceções  dentro  do  recinto  do  evento,  de  acordo  com  a  planta  do  espaço,  sem

possibilidade de recurso. Senhor Presidente,  aqui é que teria mesmo de pedir a sua ajuda. -

-----  Dá-me  ideia  que  todas  as  decisões  da  organização,  neste  caso  de  alguém  com

competência delegada pelo Senhor Vereador ou do Senhor Vereador  de todas as suas

decisões cabe recurso para a Câmara Municipal.  A questão é esta, dá-me ideia que por

força de lei  há mesmo sempre direito a recurso para o Órgão a que pertence o Senhor

Vereador. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----  “Posso  avançar,  embora  a  minha  área  não  seja  o  Direito  Administrativo,  mas  de

qualquer decisão proferida por um membro do Órgão Municipal há sempre recurso, quanto

mais não seja a impugnação dessa decisão em Tribunal, aparentemente será o princípio,

nenhuma decisão que seja proferida. Nisso tenho aqui mais ilustres colegas comigo, mas

penso que toda e qualquer decisão pode ser suscetível de recurso, nomeadamente uma

decisão do Executivo, este é o meu entendimento, mas como já disse não é uma área que

domino  muito  bem,  mas  parece-me  que  é  clara  essa  matéria.  Esta  é  a  minha

interpretação”---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente da Assembleia, sobre as normas de participação no AgitÁgueda,

compartilhando  com  aquilo  que  o  Senhor  Presidente  da  Câmara  referiu,  de  facto  o

AgitÁgueda é o maior evento cultural que Águeda tem, com sucesso expresso na nossa

sociedade e na nossa região e por esse motivo parece-me que a proposta de alteração foi

uma oportunidade perdida para a Câmara alterar  algumas das normas que fazem parte

dele. Tenho aqui algumas notas sobre as alterações que verifiquei e uma delas prende-se

com a substituição do termo Câmara Municipal para organização. Isto é um elemento mais

subjetivo,  depreendo  que  preparam-se  ou  têm  como  objetivo  no  futuro  entregar  a

organização a alguém que seja fora da Câmara Municipal? É uma pergunta que deixo para

o Senhor Presidente. ----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Em segundo lugar, o artigo nono que já aqui foi falado pelo Deputado Miguel Oliveira,

não é expresso a forma de seleção das candidaturas, nós sabemos que a prática comum

nos últimos anos, tem sido o sorteio, mas penso que o próprio artigo devia fazer referência a

esse método da seleção das candidaturas. -----------------------------------------------------------------
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-----  O regulamento faz  referência ao sorteio  na distribuição dos  espaços,  mas não faz

sorteio na seleção das candidaturas e essa é uma prática corrente, penso que poderia ser

plasmada no próprio artigo nono e assim não haver dúvidas sobre isso. ---------------------------

----- Em terceiro lugar, mais uma vez esta alteração não contempla o valor de venda, ou o

valor que os bares pagam para estarem presentes no AgitÁgueda. Nós sabemos que todos

os bares pagam um valor que lhes é exigido pela Câmara Municipal e este valor é uma taxa,

considerando-se que é  uma taxa deveria  estar  presente  no Regulamento  de Taxas  do

Município,  nós  não  podemos  dizer  que  são  os  bares  que  pagam diretamente  a  umas

terceiras entidades porque os contratos ou os acordos que existem entre essas terceiras

entidades e os próprios bares a Câmara também faz parte deles,  e nós sabemos que é uma

exigência da Câmara, o valor é estipulado pela Câmara, sempre foi e é sabido, poderia estar

também aqui no regulamento. -----------------------------------------------------------------------------------

----- Em quarto lugar sobre a concessão, as subconcessões que existem dos espaços do

AgitÁgueda,  o  próprio  regulamento,  faz  referência,  já  o  fazia  antes,  à  proibição  da

subconcessão dos espaços, mas como nós sabemos,  no passado houve subconcessões

em  que  elas  foram  permitidas  apesar  de  serem proibidas  pelo  regulamento  e  que  há

sanções  a  aplicar  no  caso  de  essas  subconcessões.  Ou  nós  retiramos  de  vez  estas

proibições e estas sanções ou então começamos a partir de agora a aplicar as sanções que

estão previstas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Por último, sabendo nós que à margem do AgitÁgueda são feitos concursos, são feitas

propostas para produtos que são comercializados durante o AgitÁgueda, penso que também

seria uma boa proposta a inclusão, nem que seja em termos abstratos ou em termos mais

gerais, as regras gerais dos concursos, das bebidas, dos produtos que são comercializados

no  AgitÁgueda neste regulamento. Penso que é uma forma de homenagear este grande

evento que nós temos, que é como disse, o maior evento cultural que Águeda tem, e um

regime  geral  do  AgitÁgueda iria  ajudar  na  transparência  que  estas  alterações  que não

existiram  e  de  alguns  termos  que  são  utilizados  aqui  nas  normas  não  deixou  de  não

acontecer.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Já tivemos aqui saudações especiais, partilhadas por todos, para os Pais, eu aproveito

e complemento com uma saudação especial para os JOSÉs, não há muitos, talvez estejam

em vias de extinção, mas hoje é um dia importante para os JOSÉs. ---------------------------------

----- Senhor Presidente, venho fazer esta intervenção porque estou aqui, nesta Assembleia

Municipal, e não noutro lado qualquer, e acresce ainda que estou aqui porque fui eleito e a

candidatura que integrei ganhou dos Aguedenses o número de votos suficientes para que

este  conjunto  de  representantes  do  povo  deste  Município  viesse  cumprir  o  mandato

atribuído para fiscalizar as atividades da Câmara Municipal e as suas deliberações. Para
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cumprir  este  mandato  que  ganhamos  em  eleições  diretas  e  dar  consequência  à

responsabilidade que nos foi  confiada,  temos que fazer perguntas e se não obtivermos

resposta temos que fazer requerimentos. --------------------------------------------------------------------

-----  Acerca de oito  dias o meu camarada Jorge Oliveira,  que também é membro desta

Assembleia porque ganhou os votos necessários que lhe conferem a responsabilidade de

responsabilizar  o Executivo e fazer  perguntas,  parece que teve a ousadia de inquirir,  o

Senhor  Presidente da Câmara,  sobre  aspetos  pertinentes,  tão  pertinentes  cuja  resposta

pode ferir a atividade e as deliberações da Câmara Municipal, como regulares ou irregulares

e em último grau como legais ou ilegais. A resposta que obteve do Senhor Presidente foi de

que ganhou as eleições e era por isso que estava ali, e pronto. ---------------------------------------

-----  Qualquer  membro desta  Assembleia  é merecedor  de respeito por  parte do  Senhor

Presidente da Câmara e obrigação de responder às questões colocadas pelos membros

desta Assembleia, no exercício das suas funções, não fazem apenas parte do respeito como

são obrigações legais que se não forem cumpridas configuram algo mais grave. ----------------

-----  Há  questões  que  podem  parecer  incómodas,  mas  são  colocadas  na  boa  fé  das

competências  atribuídas  aos  membros  de  uma   Assembleia   Municipal,   e  cuja

responsabilidade  apenas  pode  ser  exercida  nesta  qualidade,  por  exemplo  pode  ser

incomodo perguntar porque é que a proposta de regulamento para atribuição de exploração

aos bares do AgitÁgueda,  não inclui  nem se refere direta ou indiretamente aos valores

pecuniários cobrados pela contrapartida desta concessão, sabe-se que os concessionários

pagam, no seu conjunto,  esses  pagamentos constituem uma maquia significativa,  quem

cobra? Quanto cobra? E como se canaliza essa receita na contabilidade Municipal?------------

-----  Na edição de dois mil  e dezoito é publico que cada bar pagou, em cheque ou em

dinheiro, a quantia de mil e setecentos euros, acrescido de IVA, o que multiplicado por onze

bares,  acumula  uma  receita  interessante.  Poderemos  ver  esta  importância  em  alguma

rubrica das receitas Municipais? Poderá parecer que se trata de uma pergunta incómoda e

que  visará  o  AgitÁgueda,  a  defesa,  como  já  disse  aqui  repetidamente,  a  defesa  do

AgitÁgueda  faz-se  através  da  sua  transferência,  da  sua  inatacabilidade,  para  que  seja

consensual, para que seja intocável e para que seja perene. ------------------------------------------

----- O Partido Socialista, desde há doze anos, apostou muito naquela iniciativa para que ela

possa ser derrubada por falta de transparência. -----------------------------------------------------------

----- Senhor Presidente, quanto às questões colocadas, pelo meu camarada Jorge Oliveira,

e  não  respondidas,  teremos  oportunidade  de  solicitar  através  de  V.Exª.  as  evidências

documentadas de que a Câmara Municipal é zelosa e cumpridora dos interesses municipais,

no que respeita ao controlo sobre as contrapartidas aos subsídios e outros benefícios a que

os regulamentos municipais aprovados nesta Assembleia se referem. ------------------------------

----- Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente; -----------------------------------
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-----  “Relativamente  a  algumas  situações  que  identifiquei  que  foram  aqui  colocadas,  a

primeira questão colocada pelo deputado Miguel Oliveira, dizer-lhe que no artigo décimo

segundo, alínea dois, diz o seguinte: Não obstante o número de candidaturas submetidas,

por entidade. Isto que dizer, algumas entidade que têm mais que um bar, podem fazer mais

do que uma candidatura, ou seja fazer uma candidatura em nome de cada bar, quer dizer

que se forem selecionadas as duas, por entidade não fica mais do que uma concessão de

bar, no AgitÁgueda. ------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Relativamente  à  questão  dos  recursos  e  não  recursos,  este  processo  foi  validado

juridicamente,  mas  se  houver  alguma  incongruência   em  termos  jurídicos,  estamos  à

vontade para retirar alguma recorrência que possa haver nestas matérias, aquilo que volto a

dizer, é que precisamos de um regulamento para gerir aquele espaço, durante o período da

festa, há a necessidade de termos normas claras no sentido de gerirmos esse espaço, até

porque há muitas entidades e nem todos por vezes estão sempre dispostos a cumprir o que

está determinado e que faz com que o bom funcionamento de toda aquela organização role.

É este o nosso único objetivo, não quisemos fazer um documento massudo, complicado,

rebuscado. Quisemos fazer, antes, um documento de fácil intuição por todas as pessoas

que lá vão,  que o consigam ler  e que traga a clareza em termos de utilização daquele

espaço e durante aquele período, que absolutamente se impõe. -------------------------------------

-----  Relativamente à questão das clarezas e da transparência,  relativamente a todos os

processo que lá estejam posso-vos garantir que estamos completamente disponíveis, aliás

não sabemos estar de outra maneira, porque é assim que zelaremos sempre pelo interesse

do Município e pela clareza e pela transparência a lidarmos com todos. ----------------------------

----- Estarei sempre disposto e disponível a dar todas as explicações, da forma que sei,

quando sei,  pedia,  muitas vezes,  que fizessem as perguntas necessárias e que fossem

minimamente  adequadas  e  adaptadas  ao  assunto  em questão,  às  vezes,  nem sempre

acontece, mas mesmo assim, tenho-me mostrado disponível para isso, às vezes, ou por

lapso ou por efetivamente não saber,  porque eu não sei  tudo,  e não quero saber tudo,

também cometo as minhas falhas,  mas zelo e tenho esta forma zelosa de procurar ser

cumpridor,  e  cumpridor,  claramente  da  legalidade,  e  de  muito  mais  do  que  isso,  essa

transparência que é um princípio fundamental que, desde há catorze anos, procuramos e

acho que o temos vindo a fazer aqui nesta Câmara Municipal.”----------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente, em primeiro lugar permita-me dizer aqui, que registei as palavras

do Senhor Presidente da Câmara, diz que essencialmente esta alteração de regulamento se

deve a preocupações ambientais, lá iremos, tal  com o disse o meu colega,  João Veiga,

acho que perdemos aqui uma excelente oportunidade para fazermos um regulamento, esse

sim, transparente e regulador. ----------------------------------------------------------------------------------
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----- Neste regulamento estão basicamente definidas as concessões para os bares, para as

associações,  bares,  bebida,  associações,  restauração,  venda  ambulante.  O  que  é  que

penso que ficou de fora? Ficou de fora,  por um lado,  uma regulação nem que mínima,

minimalista,  inicial  para  os  patrocinadores  e  para  outra  coisa  que  acho  que  não  são

patrocinadores, que são os comerciantes de bebidas alcoólicas, entre outros estou a falar da

cerveja,  posso  falar  da  cerveja,  posso  falar  dos  sumos,  posso  falar  dos  gins  e  outras

bebidas que tais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Não me parece que isto enquadre um patrocínio, isto é uma espécie de concessão,

como a dos bares, necessita, na minha perspetiva, para termos um regulamento que seja

transparente, de ser regulada e que sejam conhecidas as regras do jogo à anterior, nesta

matéria acho que fomos redutores. ----------------------------------------------------------------------------

----- Se me permitem, deixem-me falar um bocadinho, sobre o regulamento em causa, que,

como já disse, peca por escasso e não me podem dizer que é por falta de experiência, nós

podemos ano, após ano, e esta Assembleia reúne-se uma data de vezes por ano e está

sempre  disponível,  como  já  o  demonstrou  hoje,  a  maior  parte  das  vezes,  até  por

unanimidade, para tomar as decisões que se imperem e nesta matéria vamos estar todos

também, passo a passo para construirmos uma sociedade que seja melhor, assente em

regras que sejam transparentes. -------------------------------------------------------------------------------

----- A minha primeira questão é um ponto prévio, tem a ver com a gestão do evento. Ao

contrário do Miguel, não sei o que é organização, fui ler o organograma da Câmara e tenho

muitas dúvidas sobre o que é isto da organização. Estava à espera nesta intervenção do

Senhor  Presidente  que  tivesse  usado  da  palavra  para  me  esclarecer  o  que  é  isto  da

organização. Se quiserem o porquê do Executivo para organização, temos a dificuldade,

muitas vezes,  nesta Assembleia  de definirmos os conceitos e quando não definimos os

conceitos a questão torna-se muito mais complicada e nós às vezes, ao contrário do que o

Senhor Presidente diz, ficamos baralhados. Se não vejamos, em determinadas alturas deste

regulamento, a não entrega atempada da candidatura é da responsabilidade do candidato,

mas ela pode ser feita por meio tecnológico, que pode estar offline, se estiver offline a culpa

é do candidato, a Câmara retira-se desse facto, quanto a mim mal, aliás, nesse preceito das

condições de admissão, é um contributo, penso que, entre o artigo sexto, número um e o

artigo oitavo, número dois há alguma duplicidade que poderia ser retirada. -----------------------

----- Apreciação e seleção das candidaturas, aqui preciso um bocadinho da vossa ajuda,

porque fiquei  baralhado no meio disto,  parece-me, e vamos falar daquilo que lá deveria

estar, que há três momentos diferentes. Há o momento de apreciação e elegibilidade, e se o

Senhor Presidente e o Senhor Vereador com o Pelouro não concordarem com certeza que

depois me vão corrigir, há um primeiro momento que é de apreciação de elegibilidade, há

um conjunto de questões que são colocadas aos candidatos, sejam eles bares, sejam eles
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instituições,  sejam  eles  pessoas  coletivas  ou  singulares  que  têm  de  cumprir.  Se  as

cumprirem são admitidos como candidatos, se não as cumprirem são rejeitados. ---------------

----- Estou a fazer uma interpretação que depois me dirão se está correta. ------------------------

----- Portanto há um primeiro momento que, sim senhora, tu preencheste aqui a candidatura,

és aceite. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Há um segundo que é a seleção dos candidatos, nós temos, vamos imaginar,  dez

espaços, temos vinte candidatos, desses vinte é preciso escolher dez, seja para os bares,

seja para as  instituições,  seja até para a venda ambulante,  se for  caso disso.  Isto é o

segundo  momento  que é  entre  vinte  escolher  dez,  isto  para  mim não está  claro  neste

regulamento e deveria estar. ------------------------------------------------------------------------------------

----- E há um terceiro, se estiver errado, mais uma vez, vão-me corrigir, que é de entre esses

dez que já foram escolhidos para ocupar esses dez espaços,  qual é o espaço que fica

entregue a cada um dos candidatos?--------------------------------------------------------------------------

-----  Para mim são os três  momentos diferentes do processo,  digamos,  de candidatura,

qualquer um destes casos, posso estar errado, não é escorreito no regulamento, é feito por

sorteio, o ponto dois a seleção das candidaturas e o ponto três a distribuição dos espaços. E

esta é uma pergunta que gostava de fazer, é assim ou não é assim? Que não leio isso e não

depreendo isso do regulamento. -------------------------------------------------------------------------------

----- Outra questão que me parece displicente nesta altura é a presença dos candidatos em

todos os momentos da decisão. Penso que é displicente, porque o candidato não pode estar

presente,  significa  automaticamente  que  este  é  rejeitado  do  processo,  não  me  parece

importante, naturalmente que ele até se pode fazer representar, mas se não estiver qual é o

problema, aliás a Câmara também se reserva o direito de poder alterar a data conforme

prover, acho que aqui uma questão que seja mais igualitária é importante. ------------------------

----- Outra questão tem a ver com as disposições gerais dos bares, e aí concordo com o que

disse o  meu colega  Miguel,  acerca desta  questão dos  sorteios.  Se é evidente  que,  de

acordo com o regulamento, no final uma entidade só pode ter um bar, se vocês quiserem o

número de contribuinte, só pode ter um bar, o que é certo é que para este sorteio podem

entrar quantos eles tiverem o que duplica, triplica ou quadruplica, não sei quais forem os

casos, a possibilidade de ele poder vir a ser sorteado. É importante que esta questão seja

esclarecida para as pessoas o saberem. ---------------------------------------------------------------------

----- A mim parece-me licito que no momento da elegibilidade essa questão fosse aferida,

parece-me legitimo, é um contributo que também que se deixa em cima da mesa. --------------

----- Em termos das obrigações dos participantes. Os participantes, já como falamos aqui,

concorrem  para  um  espaço  sem  terem  definidos  todos  os  quesitos  de  funcionamento,

nomeadamente os que respeitam à definição dos produtos. Registo também esta questão

de definição, nós não definimos o que é que são produtos, sendo certo que tanto bares,
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como associações, como venda ambulante estão sujeitos ou estão obrigados a comprar os

produtos, portanto, é natural que esta regra de jogo esteja definido antes da própria seleção,

não só quanto a preços, como a produtos, como a quantidades, como a diversidade, o que

vocês entenderem como pertinente. ---------------------------------------------------------------------------

----- Há semelhança das associações, os bares não estão obrigados ao cumprimento de

horários? É que na parte das associações, parece-me licito e tem lá, uma das obrigações

dos participantes é o cumprimento do horários, no bar não tem, pelo menos não vi, peço

desculpa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ A última questão quanto aos bares é o seguinte,  a ausência completa da questão

monetária.  Segundo  o  que  sei,  não  recebi  ainda  as  receitas  do  AgitÁgueda,  mas  isso

também será tema para a prestação de contas, os bares encontram-se obrigados a pagar

uma determinada quantia monetária, ela está ausente do regulamento, gostava de saber

porquê? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Ainda relativamente a isto, gostava de falar, um bocadinho, das obrigações da Câmara

Municipal. Registo a preocupação da Câmara Municipal quanto, e o Senhor Presidente já

falou  nela,  quanto  às  questões  ambientais,  mas  também  a  registo  que,  no  lado  das

obrigações  a  Câmara  obriga-se  a  uma  instalação  elétrica,   com  um  ponto  de  luz,   e

instalação de um ponto de água. Isto não é insuficiente? Ausente deste raciocínio está

ausente,  por  exemplo  uma  questão  com  o  o  saneamento,  não  deveria  estar  ausente,

deveria estar definido o que é que se faz. -------------------------------------------------------------------

-----  Outra  das  competências  da  Câmara  Municipal  e  registo-a  é  a  de  proporcionar  a

animação do evento, para mim é claro, como disse, ainda aguardo documentação, mas para

mim é claro  que é  da competência  da  Câmara Municipal,  tal  como diz  o  regulamento,

proporcionar a animação do evento. Se proporciona a animação do evento, contrata e paga,

presumo que seja assim. -----------------------------------------------------------------------------------------

-----  Gostava de ouvir  o Executivo Municipal  sobre isso,  porque acho que são questões

importantes que saíram à margem, segundo o que se tem ouvido, porque como disse, ainda

não tenho dados suficientes, saem à margem e andam aqui a navegar à volta desta questão

toda,  e  neste  particular,  perdemos  um  excelente  oportunidade  de  as  captar  e  de  as

introduzir no regulamento. ----------------------------------------------------------------------------------------

----- Não será da responsabilidade da Câmara Municipal de Águeda uma questão como os

tais recipientes para o lixo e para as triagens? E relativamente ao Plano de Emergência do

espaço?  E  se  amanhã  há  lá  um problema?  Isso  não  deveria  estar  vertido  aqui,  neste

regulamento?  Nomeadamente  até  ações  de  formação  ou  sensibilização  de  quem  vai

profissionalmente usar daquele espaço, acho que sim. --------------------------------------------------

-----  Mesmo o  próprio  contrato  modelo  devia  estar  anexo  a  este  regulamento,  torna  a

questão, não sei se legal ou ilegal, mas que a torna mais transparente, torna. --------------------
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------ Relativamente às associações,  tenho uma preocupação, há aqui uma alteração de

fundo e a alteração de fundo prende-se com o seguinte, o artigo décimo sexto define que

podem apresentar candidaturas todas as associações que tenham desenvolvido atividades

regulares  ao  longo  do  ano.  Isto  não  estava  previsto  anteriormente?  O  que  é  isto  de

atividades regulares ao longo do ano? Que caráter subjetivo queremos emprestar a isto?

Então se  a  Câmara  apoia  instituições  sem fins  lucrativos,  não seria  mais  fácil  limitá-lo

aquelas que ela apoia? Para mim isso era claro. ----------------------------------------------------------

-----  Disposições  finais  e  alguns  contributos  para  correções.  No  artigo  vigésimo  oitavo,

número quatro diz, a partir das vinte horas do seguinte ao término do evento, penso que

falta aqui do dia seguinte ao término do evento. Deixo aqui uma proposta para correção, que

é um lapso. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Artigo  vinte  e  nove,  alínea  f),  há  um bocado disse  que  tinha  problemas  quanto  à

definição da organização, o que era isto a organização? E entenda-se, neste regulamento,

organização como instituição definida  com letra  maiúscula  no o.  O artigo  vinte e  nove,

número dois, alínea f) diz isto: Para além das causas previstas no número anterior, constitui

movimento  de  expulsão  imediata  do  evento,  sem  qualquer  direito  a  indemnização,  a

verificação e graves deficiências na organização, com letra maiúscula, como anteriormente

está dito quem é a organização que depende do Senhor Vereador, ou explicam muito bem o

que é isto ou corrigem organização, com letra maiúscula, e escrevem com letra minúscula,

para nós nos entendermos. --------------------------------------------------------------------------------------

----- Algumas questões que me parecem ainda importantes, prende-se com a subconcessão

dos bares, acho que isto é um processo de arbitragem que deve ser evitado, com certeza

que nós  não,  enquanto instituições públicas,  que zelam pelos interesses  de todos,  não

devemos permitir estas questões, que eu vou apelidar aqui de arbitragem, para mim não

chega só definir como não passível de ser feito, acho que devemos ir mais longe, e temos a

obrigação de ir mais longe, gostava, inclusivamente, de perguntar ao Executivo o que é que

eles pensam fazer quanto a esta matéria para evitar que as pessoas concorram única e

exclusivamente  para  ganhar  essa  concessão  para  depois  a  alienarem  no  mercado

secundário. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Há uma outra questão que gostava de colocar, que é o seguinte: os bares que estão lá

em baixo, o ano passado,  houve uma grande celeuma sobre a questão das esplanadas dos

bares que estão lá em baixo. Tenho algumas questões que não estão respondidas aqui,

mas  penso  que  são  importantes  e  não  vale  a  pena  fugirmos  delas.  Estes  bares  são

obrigados a cumprir com as mesmas condições dos bares que lá vão estar? Sim ou não?

Obrigados a vender os mesmos produtos? Sim ou não? Com o mesmo preçário? Sim ou

não? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- E os bares também comparticipam, segundo o que dizem, os bares participavam  na

animação noturna dos DJs, o que é que o Executivo pensa fazer quanto a isto? Para mim é

claro, isto já acabou, se sim, que me queiram dizer, se não,expliquem-me por favor como é

querem fazer este ano, porque está inócuo neste regulamento. ---------------------------------------

-----  E  as  casas  de  banho  e  espaços  envolventes,  segundo  o  que  sei,  são  da

responsabilidade dos bares lá de baixo. A Câmara tem cuidado a preceito deste assunto?

Sim  ou  não?  E  no  tempo  do  AgitÁgueda  quem  é  que  vai  ser  responsável  por  estas

incumbências  ?------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Gostava de ouvir o Executivo sobre aquilo que referi.”----------------------------------------------

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

-----  “O  Senhor  Presidente  entende  que  a  redação  do  número  dois,  do  artigo  décimo

segundo, é suficientemente clara porque diz que, não obstante o número de candidaturas

submetidas  por entidade, após sorteio, apenas uma será considerada para atribuição do

espaço. Vai-me desculpar, mas a mim isto parece-me pouco claro, desde logo porque se eu

posso  apresentar  várias  candidaturas  e  outro  parceiro  só  pode  apresentar  uma,  estou

automaticamente beneficiado se o sorteio ocorrer tendo em conta o numero de candidaturas

apresentadas.  A minha probabilidade  de ganhar  é  maior  do que a de um parceiro  que

apresenta só uma candidatura, isto é claro. -----------------------------------------------------------------

----- Este controlo não deve ser feito à posteriori mas terá que ser feito à anteriori. --------------

----- É evidente que isto permite que alguém concorra, e depois ganhando dois espaços,

ceda um por um valor qualquer à outra entidade que não ganhou. Estou a especular, não sei

se aconteceu ou não. ----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Por outro lado, compreendo a dificuldade, porque uma coisa é a entidade, e outra coisa

são os proprietários, há aqui termos que juridicamente podem ser muito claros para algumas

pessoas mas depois ninguém sabe bem como é que se há-de entender,  compreendo a

dificuldade  de  escrever  sobre  isto,  acho  é  que  a  redação  poderia  ajudar  e  também

adotarem-se medidas clarificadoras e simples. -------------------------------------------------------------

-----  Não  é  por  um bar  se  chamar,  avenida  primeiro  de  maio  e  os  donos  terem outra

sociedade com um nome muito semelhante que é, avenida segundo de maio, isto não quer

dizer que sejam a mesma entidade, não são, são entidades separadas se derem números

de contribuintes diferentes, são entidades diferentes. ----------------------------------------------------

----- Quanto ao resto das questões que aqui coloquei, uma tinha a ver com o facto de a

organização, esta entidade, se reservar no direito de tomar decisões que depois não podem

ter  recurso.  O Senhor  Presidente  da Assembleia  Municipal,  já  esclareceu qual  é o seu

entendimento sobre esta matéria, e é o meu também. ---------------------------------------------------

----- Há sempre direito de recurso, por isso nunca deveríamos colocar uma coisa destas num

regulamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ Volto a dizer, as normas que estão neste regulamento aplicam-se daqui para a frente.

As normas que estão neste regulamento não se podem aplicar retroativamente, ou seja,  se

eu estou a criar uma regra, que é nova, não posso condenar alguém por não ter cumprido a

regra quando ela não existia e é por isso que o número quatro, do artigo nono que diz, que a

organização  reserva-se  no  direito  de  recusar  as  candidaturas  que  não  se  ajustem aos

objetivos  do evento,   ou  que não tenham cumprido  as  presentes  normas em  edições

anteriores. É evidente que este texto, conforme está, não pode ser. ---------------------------------

-----  Quanto a estas questões o Senhor  Presidente respondeu que este regulamento foi

validado juridicamente. Senhor Presidente,  agora, vou realmente pedir-lhe que responda.

Terá sido validada, por Jurista da Câmara, a legitimidade do proponente para submeter à

apreciação do Órgão a proposta e também a da competência do Órgão para deliberar? Isto

é uma coisa. Outra coisa é dizer-se que a Jurista ou algum Jurista da Câmara, ou algum

outro Jurista validou o texto deste documento. Faço esta distinção para permitir ao Senhor

Presidente da Câmara nos dizer, se foi efetivamente todo o texto verificado, no que respeita

ao cumprimento das normas legais, e sim, então Senhor Presidente peço-lhe que diga, que

informe quem fez essa validação. ------------------------------------------------------------------------------

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

-----  “Já  agora  esclareço  o  seguinte,  também  existem  aqui  outros  juristas  e  outros

advogados que poderão ter outra opinião que não essa, só para esclarecer relativamente à

questão da aplicação deste regulamento. -------------------------------------------------------------------

----- Obviamente que a redação pode induzir algo para trás, edições anteriores, mas se o

regulamento só se aplica para futuro, o para trás não existe, quer dizer, este será o ano zero

e só para o ano é que poderemos falar de edições anteriores, este é o meu entendimento. --

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

----- “Senhor Presidente, o Senhor Presidente da Câmara em resposta ao Deputado Senhor

Manuel Farias, disse que estava disponível para responder a todas as questões que não

fossem supérfluas e que fizessem referência às normas que estamos aqui a discutir, fiz-lhe

cinco questões concretas e volto a repeti-las, uma vez que não foram respondidas e voltarei

a repeti-las até que sejam respondidas. ----------------------------------------------------------------------

-----Porque é que foi substituído o termo Câmara Municipal por organização?---------------------

-----Porque é que o método de sorteio não está expresso no artigo nono?--------------------------

----- Porque é que não estão definidas as taxas que cada bar paga para estar presente no

AgitÁgueda? E não se diga que a Câmara Municipal não estabelece esse valor, porque a

Câmara faz parte também dos acordos que são feitos entre os bares e a promotora. ---------

-----  Porque  é  que  as  subconcessões,  uma  vez  que  são  proibidas  pelo  regulamento,

continuam a existir e não são aplicadas as sanções previstas?----------------------------------------
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----- Porque é que não se determina no regulamento, os termos, ainda que abstratos, dos

concursos para os produtos que são comercializados durante o AgitÁgueda?”--------------------

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

----- “Senhor Presidente quer responder?. -------------------------------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente, vou pedir ao Senhor Vice-Presidente para responder, ele conhece

o evento AgitÁgueda desde a sua primeira edição, é ele a alma e o coração. ---------------------

----- Quero só esclarecer, que nós não substituímos a palavra organização porque ela no

regulamento anterior já lá está, fez-me essa pergunta e por lapso não respondi.”----------------

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

----- “Vou tentar responder e se me falhar alguma, agradecia que me informassem. ------------

----- Senhor Deputado Miguel Oliveira, artigo décimo segundo, número dois, vários bares,

um contribuinte. É nosso entendimento que alguém que tenha vários bares e que tenha só

um número de contribuinte possa ter mais possibilidades de candidatura, é mesmo isso, ou

seja uma pessoa que tenha um contribuinte mas que tenha três bares abertos, significa a

nosso ver, que contribui mais para a economia local, portanto tem mais despesas, nesse

sentido,  achamos  nós  que  deve  ter  mais  possibilidades  de  se  candidatar  e  portanto  a

possibilidade  de  ter  só  um  bar.  Isto  vem  um  pouco  da  história,  ou  seja,temos  várias

situações em havia um contribuinte que se candidatava com dois ou três bares e por acaso

teve a sorte de  calharem os três, já sabemos que para evitar as vendas, subvendas que

possam  existir,  ao  contrário  o  Senhor  Deputado  diz  com  toda  a  certeza  que  existem,

gostava de saber se existem mesmo, e se tem a certeza que existem, é que eu penso que

existe, mas o que é facto é que todos nós temos uma responsabilidade, é de exatamente

quando sabemos que existem dizer quem são, para que nós possamos atuar, porque as

normas aqui também dizem quem não cumpre, expulsão. Agradeço que para a próxima vez

que vier a saber, que tenha consciência que sabe que um dos bares não está a cumprir as

regras, que nos diga, para que nós como organização possamos atuar. ---------------------------

----- O conceito foi este, dar possibilidades a quem contribui mais na economia local. ----------

----- Artigo nono, número quatro, este artigo, lembro-me da célebre Assembleia que fizemos

no Préstimo, em que o regulamento que está em vigor neste momento foi aprovado por

todos. Todos os grupos parlamentares, foi uma proposta conjunta e já este artigo, número

quatro, lá estava. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Artigo dez, número seis, tirar a possibilidade de recurso. A ideia aqui é, quer os bares,

quer  associações  e  todos  aqueles  que têm vindo a  lucrar  de  uma forma direta  com o

AgitÁgueda, acho que devem perceber que há regras e perceberem que o evento já não é o

mesmo evento que havia há dez e doze anos atrás, tem evoluído, as pessoas têm muito a

perspetiva  de  que  é  para  ganhar  dinheiro,  veem  naquele  mês,  naquela  semana,  a
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perspetiva de ganhar aquilo que não ganham no ano todo, e isso, nós também queremos

deixar bem claro com este regulamento, que não pode ser. O princípio do AgitÁgueda é

saber receber bem quem nos visita, é promover os nossos produtos, é dar a conhecer o

nosso Concelho e não é estar a tentar ganhar, numa semana, ou num mês, aquilo que não

se ganha num ano. -------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Sejamos claros com uma coisa, as alterações que estão aqui feitas, o princípio é só um,

toda a gente perceber que a Câmara manda, e quando digo a Câmara manda, o Executivo,

a Assembleia, esta Câmara tem que mandar mesmo, e o que tenho sentido nos últimos

anos é que, as associações,  os bares, todos aqueles que participam, tentam esticar um

bocadinho mais a corda, com o intuito de ganhar mais qualquer coisa, de colocar mais uma

ou duas mesas, de vender os finos fora dos preços que são tabelados e a Câmara não tem

conseguido atuar. Isso cria-nos uma dificuldade de organização e cria-nos, digo mais, uma

imagem como Câmara  que eu digo-vos meus Senhores, com o investimento que é lá feito,

com o dinheiro e o retorno que aquilo tem, temos que começar a pôr a patinha naqueles que

não gostam de cumprir. -------------------------------------------------------------------------------------------

----- O objetivo deste regulamento é um pouco esse também. -----------------------------------------

----- João Paulo, Câmara Municipal organização, foi um pouco neste intuito, ou seja, uma

das dificuldades que temos é aquele espaço, considerado como espaço público, se algum

dos bares não cumpre, temos que colocar as regras municipais, e as regras municipais são

como estas, se houver um bar que não cumpre, para lhe fechar o bar na hora tenho que,

chamar o Fiscal, se for a uma segunda, terça, quarta, quinta ou sexta, porque se for ao

sábado e domingo, tenho que esperar por segunda-feira, para lhe fazer o auto. Depois tenho

que lhe fazer o auto, vem para cá o Fiscal,  o Jurista vai ver, a situação desenrola-se e

enquanto vai e não vai, os bares e aqueles que não cumprem, sabendo disto, não cumprem

mesmo, porque depois passa o AgitÁgueda . E depois que venham as sanções, já passou,

para o ano vê-se. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O que nós queremos com este regulamento, é para ficarmos todos, não pensem que é

comigo, estou cá, mas amanhã não estou, e espero que o AgitÁgueda dure, por muitos e

muitos anos,  é mesmo de colocar  uma situação, eles têm que perceber que a Câmara

manda, a Câmara investe muito dinheiro, há regras para cumprir, têm que ser cumpridas e

isto é um pouco facilitador, chegar lá, se não cumpres as regras, fecha, é o que aqui diz,

não  cumpres  as  regras  é  expulsão.  Logicamente  que  há  sempre  uma  tolerância,

dependendo da regra que não esteja a ser cumprida. ----------------------------------------------------

-----  Valor  definido  pela  organização.  Aqui  não está  o  valor  porque  poder-se-ia  colocar

dizendo, o valor é mil e setecentos euros, e se para o ano houver a possibilidade de por-

mos para dois mil? Tinha que trazer cá outra vez? O que digo aqui,  também é preciso

acreditar nas pessoas e nos órgãos que elas representam. Qual é problema de dizer que
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esse valor é de mil e setecentos euros ou dizer que todos os anos, esse valor, é indicado a

quem quer participar, anualmente pela organização. -----------------------------------------------------

----- Qual é problema de dizer, sendo eu o responsável pelo evento, meus senhores quem

quer participar, este ano, o valor é mil e setecentos euros ou é dois mil euros,? Desde que

as regras estejam definidas é o principio. Qual é o problema de vocês confiarem naquelas

pessoas que estão do lado de cá? Uma coisa vos garanto, não há-de ser nunca, mais baixo

que o ano anterior. -------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Subconcessões que existem. Voltamos ao mesmo, se souber de alguma subconcessão,

também confesso,  temos de alguma forma deixado andar  algumas coisas  para  que as

pessoas percebam que o evento tem que mexer com todos, o AgitÁgueda é feito com todos,

e não é feito só comigo, é feito comigo e com uma pequena equipa da Câmara, comparado

com a dimensão que o evento tem. ----------------------------------------------------------------------------

-----  Qualquer  bar  que lá  está candidata-se com o número de contribuinte,  se  for  lá  ou

qualquer um de nós e pedir um café e se o número de contribuinte não for o mesmo, está

em subconcessão, presume-se,  e logo nesse momento podemos dar-lhe a expulsão ou

outra penalização qualquer. O número de contribuinte tem que coincidir, se não coincidir

alguma coisa se passa. -------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Os  valores  são  definidos  anualmente,  já  respondi  a  essa  questão.  --------------------

------  Já  expliquei  várias  vezes  que os  bares  não pagam à Câmara  em dinheiro.  Esse

dinheiro  não  entra  na  Câmara,  já  expliquei  isto  em  Assembleias,  já  expliquei  isto  em

Assembleias, já expliquei isto quando fazia parte da Comissão Política e da Concelhia do

PS, em reuniões privadas. Vou explicar mais uma vez. --------------------------------------------------

----- É definido um valor, mil e setecentos euros, é dito aos bares que em vez de pagarem

esse valor à Câmara, são eles responsáveis por toda a programação de DJs. Isto porquê?

Nós  temos  durante  vinte  e  três  dias,  vários  DJs,  isto  requer  várias  requisições,  é  um

procedimento  longo,  já  foi  avaliado.  Se  alguém  disser  que  não  o  posso  fazer,  meus

Senhores deixo de fazer. É este o procedimento que se faz há cinco anos,ou desde que os

bares têm que pagar, tenho Juristas na Câmara, tem os contratos públicos, faço porque

alguém diz que posso fazer. -------------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente à entrega das candidaturas. As associações e os bares preenchem os

formulários,  se  não estiver  bem preenchido  é  anulado.  Há uma coisa  que se  tem que

perceber, mais uma vez volto a repetir, isto é um evento que envolve muito dinheiro, quem

participa,  principalmente  as  associações  participam de  uma forma gratuita,  não  pagam

nada,  o  que nós  pedimos  é  uma coisa  mínima,  cumpram algumas  regras,  cumpram o

mínimo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Durante muitos anos, tive que andar a ligar aos bares e associações a perguntar quem

é que queria vir para o AgitÁgueda, quase a pedir por favor venham. -------------------------------
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-----  Houve uma altura que os lugares que lá  estavam chegavam perfeitamente para as

candidaturas e depois houve outra altura em que o número de associações e bares era

superior ao número de lugares, então foi preciso criar uma solução e numa das reuniões há

frente de todos, e foram elas próprias que criaram a solução, vamos fazer um sorteio. Com

esta ideia de que quem ficar de fora, no caso das associações, no ano a seguir tem logo o

lugar garantido, isto para que se evite que sejam sempre as mesmas associações a ficar e

as outras não tenham lugar. -------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente, não vejo em que é que é relevante aquilo que foi ou não votado,

numa Assembleia, no mandato anterior, sobretudo para os membros desta Assembleia que

não participaram no mandato anterior enquanto Deputados Municipais, pelo menos que é o

meu caso. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Senhor Presidente, noto que o facto de alguém ter entendido que a incoerência neste

artigo não era suficiente para justificar um voto contra ao regulamento que então existia, não

significa que o conjunto de insuficiências que este documento que agora apresenta, não

leve a uma votação de sentido diferente, como é evidente. ---------------------------------------------

-----  Há  pouco  esqueci-me  de  abordar  a  questão  dos  pagamentos  que  acho  que  é

pertinente. Entendo a dificuldade do Senhor Vice-Presidente em explicar esta questão dos

pagamentos  dos  bares,  porque  efetivamente  o  racional  por  trás  desta  forma  de

procedimento é o de que esta forma de procedimento vai  a favor  do interesse público,

porque como habitualmente os bares contratam DJs, conseguem obter preços muito mais

em conta do que aqueles que seriam obtidos pela Câmara Municipal e será do interesse

público  que  a  Câmara  Municipal  gaste  menos  verbas  do  que  aquelas  que  teria  que

despender se tivesse  que fazer as contratações diretamente. ----------------------------------------

----- É a favor do interesse público por esse lado, mas prejudica o interesse público no que

respeita à clareza de procedimentos. -------------------------------------------------------------------------

----- Como é que os bares comprovam que efetuaram o pagamento? Apresentam-lhe uma

fatura com o recibo verde por parte do DJ? Os bares comprovam que fizeram o pagamento

porque  o  DJ  contratado  assina  um  recibo,  com  validade  fiscal,  e  o  entrega,  para  ser

entregue à Câmara Municipal. É esse o procedimento Senhor Vereador? Está a acenar com

a cabeça, parto do princípio que sim. -------------------------------------------------------------------------

----- Falou aqui que é necessário que a Câmara mostre que manda. Acompanho-o dizendo

sim,  é importante que quando é necessário a Câmara demonstre que tem autoridade. Já

não o acompanho quando diz que é altura de por a patinha em cima seja do que for, nisso

não o acompanho, mas a Câmara Municipal deve evitar o abuso e deve atuar. ------------------

----- Compreendo a figura de estilo que utilizou, não somos nenhum animal feroz, para atuar

dessa forma, por isso é que temos o regulamento  e por isso é que o regulamento deve ser
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o mais exaustivo possível e há medida que os anos vão passando, ninguém como o Senhor,

que  desde  o  primeiro  momento,  acompanha,  e  faz  e  produz  este  evento,  para  tomar

conhecimento  daquilo  que  deve  passar  para  regulamento  para  evitar  a  repetição  de

problemas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ No que respeita às normas que visam evitar e solucionar problemas e conferir mais

autoridade  à  Câmara  Municipal,chamo-lhe  mesmo  Câmara  Municipal  e  não  apenas

organização, estou consigo e apoio. --------------------------------------------------------------------------

----- Esqueci-me de referir um assunto, o Senhor falou de não descer ao pormenor de não

regular o papel higiénico, não o papel higiénico está regulado no concurso de concessão

dos bares da Praça Primeiro de Maio, não faz falta aqui. -----------------------------------------------

----- Há é uma questão que escapa e gostaria de saber, é que há dois espaços que nunca

são falados, há o espaço reservado aos artistas e há o espaço de reserva de lugares de

estacionamento,  há dois  espaços que talvez merecessem alguma regulamentação,  é só

uma sugestão que aqui lhe deixo. ------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente, relativamente ao AgitÁgueda ainda nada foi falado a respeito da

segurança  e  é  um  problema  de  todos  os  anos,  sofremos  alguma  insegurança  no

AgitÁgueda, não muita mas alguma. Gostaria de saber se no evento deste ano irá haver

vídeo vigilância no AgitÁgueda? Se sim, a cargo de quem estará o vídeo vigilância, se da

Câmara Municipal ou de outra entidade contratada? -----------------------------------------------------

-----Gostaria de perguntar, relativamente ao critério de escolha das associações presentes

no AgitÁgueda, se aquelas associações que ao longo do ano não têm apoios, por parte da

Câmara Municipal, se poderão ou não concorrer ao AgitÁgueda?-------------------------------------

----- E aquilo que aqui foi falado ainda há pouco, julgo que deveria vir para o papel, quer o

facto daquelas associações que ficam de fora do sorteio no ano  que tenham direito  à

entrada na edição seguinte do AgitÁgueda sem que elas passem por sorteio”. -------------------

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

----- “Caro Vice-Presidente da Câmara Municipal de Águeda, não me esqueço do tempo em

que  o  Senhor  era  socialista  e  eu  continuava  teimosamente  a  ser  social  democrata,

contingências da vida. ---------------------------------------------------------------------------------------------

----- Apreciei sobremaneira a  referência que fez aqui a este evento, custa muito dinheiro,

aliás custa muito mais do que aquele que o Senhor previu no orçamento, também já cheguei

a essa conclusão, e custa muito mais parece-me do que aquilo que o Senhor me deu, não

se preocupe que eu não estou preocupado com o papel higiénico, estou preocupado com as

centenas de milhares de euros que nós lá gastamos. ----------------------------------------------------

-----  Segunda questão,  para  nós  falarmos em condições,  para  ver  se  nos  entendemos,

Senhor não falou dos produtos, ou se quiser dos direitos à alienação de produtos em regime

 Ata da 2ª Sessão  Extraordinária 
                          da Assembleia Municipal de Águeda, de 19 de março de 2019                        26



de exclusividade a que os Senhores chamam patrocínios, sim, estou a falar das cervejas,

dos cafés, dos gins,  aliás sobre este pretexto gostava de saber como vai funcionar,  por

exemplo, por que está  previsto e é obrigatório a venda da cerveja nos restaurantes?----------

----- Reparem, esta coisa que os Senhores chamaram patrocínio, que eu chamo venda de

produtos em regime de exclusividade, pode encarar em si, através do pagamento de uma

determinada  quantia  monetária,  o  direito  de  vender  caro  e  muito  caro,  como o  Senhor

ousou, os produtos aos preço que vierem a estabelecer  aos bares,  e outras condições,

lembro-me, por exemplo no ano passado, de uma barraquinha junto ao rio, por exemplo não

está plasmada, não sabemos que direitos são esses que podem advir daí. Repare, volto a

repetir, isto para mim não são patrocínios. ------------------------------------------------------------------

----- É lógico, para mim, esta questão do dinheiro que os bares pagam deviam entrar nos

cofres da Câmara e devia ser a Câmara a comprar os serviços dos tais DJs, fique mais caro

ou fique mais barato, e não me levem a mal, faz lembrar a história de um celebre ex primeiro

ministro que tinha um amigo, que ele escolhia os materiais para casa mas quem pagava era

o amigo, isto é quase a mesma coisa. A Câmara , porque está no contrato, escolhe os DJs e

os bares pagam. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  As  subconcessões,  gostava de fazer  uma pergunta,  o  Senhor  disse  que não tinha

conhecimento de nenhuma, por acaso já ouvi falar muita coisa, mas sabe que as vezes as

palavras leva-as o vento mas também se costuma dizer não há fumo sem fogo. -----------------

----- Gostava de lhe fazer uma pergunta concreta sobre esta questão. Há ou não há uma

reclamação,  no livro de reclamações da Câmara sobre este assunto?------------------------------

----- Se o Senhor Presidente me permite, deixe-me dar só mais três achegas, que acho que

são importantes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Acerca do artesanato local que o Senhor disse que é necessário promover os nossos

produtos, no preâmbulo deste documento foi um dos assuntos que o Senhor retirou. ----------

-----  Deixe-me dar um exemplo de três clausulas que estão nas associações,  na venda

ambulante e nos bares de forma diferente. ------------------------------------------------------------------

----- Dizem os bares, isto é uma obrigação dos bares “Os participantes obrigam-se a cumprir

e a afixar em lugar visível os preços dos produtos, incluindo os definidos anualmente pela

organização.” Parece-me pacífico, aliás são todos, obrigatório de lei. -------------------------------

----- As associações dizem “Os participantes obrigam-se a cumprir e a afixar em lugar visível

os preços dos produtos, definidos  anualmente pela organização, sem obstruir as zonas de

acesso e de circulação de recinto.” Então não são todos obrigados a afixar todos os preços?

Porque é que fazemos esta distinção? -----------------------------------------------------------------------

----- A mesma coisa vem para a venda ambulante, porque é que há esta destrinça? Não é

melhor pôr, todos os preços. ------------------------------------------------------------------------------------
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----- Por aqui me fico, fiz um conjunto de perguntas que penso que o Senhor Vice-Presidente

ainda aí tem, e condicionam a minha interpretação sobre isso, gostava de obter resposta

para depois dar o nosso sentido de voto.”--------------------------------------------------------------------

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

----- “Efetivamente, há pouco, nós corroboramos que sim que é verdade, que o Senhor Vice-

Presidente, Vereador do Pelouro do Turismo, já explicou repetidamente, no passado e no

presente, alguns dos aspetos associados às receitas e às despesas do AgitÁgueda e nós,

continuamos,  no  grupo  parlamentar  do  Partido  Socialista,  continuamos  agora,  como

tínhamos  no  passado,  por  isso  a  necessidade  de  repetir  com  frequência  respostas  às

nossas dúvidas e elas mantêm-se sobre a adequabilidade de receitas, em alguns casos

volumosas, despesas significativas, que decorrem de um evento de que a Câmara Municipal

é o único e exclusivo promotor e que passam à margem da contabilidade pública, à margem

da receita e da despesa pública, em áreas que deveriam ser, nomeadamente, fiscalizadas e

controladas pelos órgãos competentes, que é esta Assembleia. Vou dar um exemplo, tem-

se falado aqui, hoje, nos últimos minutos, que os bares contratam os DJs. Os bares pagam

a um intermediário que fornece os DJs. ----------------------------------------------------------------------

----- Estas e outras situações configuram de facto uma montanha de situações que ofuscam

o evento que deve ser defendido por todos nós e é defendido por todos nós e ao intervir

desta maneira, nós estamos exatamente a defender esse evento e a continuidade dele, ele

deve ser expurgado das situações menos claras. Custa o que custa às finanças Municipais,

tem as receitas e os benefícios que tem para as finanças Municipais e para a projeção

Nacional e Internacional do Município de Águeda, sobre isso estamos todos de acordo. ------

----- Na nossa opinião,  e continuamos como estivemos no passado, a opinião dentro do

Grupo do Partido Socialista, de que estas receitas e despesas não devem passar à margem

da contabilidade oficial da Câmara Municipal Águeda.”---------------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente quer responder?. -------------------------------------------------------------------

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

----- “ Senhor Presidente, vou pedir ao Senhor Vice-Presidente para responder.”-----------------

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

-----  “Carlos Almeida,  não nego a minha ideologia socialista,  o que nego é este tipo de

postura socialista, é esta que nego, a minha ideologia socialista está cá. --------------------------

----- Quero saber quais são as despesas que não estão contabilizadas, quais as despesas

que passam à margem, vai ter que o dizer  aqui ou em órgão próprio. ----------------------------

----- As receitas já foram aqui explicadas e agradeço Dr. Miguel porque explicou muito bem,

melhor do que eu, tem o dom da palavra que eu às vezes não tenho, acho que explicou

muito bem, toda a gente percebeu, exceto a bancada do PS. -----------------------------------------
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----- Comprovativos de pagamentos, de facto há um comprovativo de pagamento e como o

Eng. Farias diz, os bares pagam a uma entidade que contratam os DJs, a fatura existe, o

cheque  que é passado a essa entidade existe e o concerto existe, está comprovado. O que

não acontece, como estava a dizer, a minha dúvida é dizer-lhe que sim, era que havia um

recibo por cada DJ, não há um recibo por cada DJ, há um valor, uma fatura que refere lá

quais são os DJs,  estão descriminados os dias. ----------------------------------------------------------

-----  Segurança,  vir  para aqui  dar  ideia que não há segurança,  já alguma vez se sentiu

inseguro lá? Vou-lhe dizer a segurança é a nossa primeira prioridade. Desde que começou o

AgitÁgueda houve uma situação grave e lamentável e a partir dessa altura decidimos que a

segurança  é  a  nossa  prioridade  número  um.  Nós  temos  vídeo  vigilância,  essa  vídeo

vigilância é regulada pela GNR, eles têm acesso. --------------------------------------------------------

------  Somos,  penso eu,  dos poucos eventos na região  que têm todo aquele dispositivo

disponível  para a GNR e operado pela  GNR, temos elementos da GNR,  não dizemos

quantos é que deverão ser, são eles próprios que dizem e depois de ter conhecimento do

evento e da programação,  são eles que dizem o número de elementos que devem ser

colocados no próprio evento. ------------------------------------------------------------------------------------

----- Temos a segurança privada, temos segurança vinte e quatro horas, a segurança é a

nossa prioridade número um. -----------------------------------------------------------------------------------

----- Em relação às associações, todas as associações têm acesso ao concurso, mesmo

aquelas que não vêm buscar apoios à Câmara, essas também têm direito, tomara eu que

todas as associações não viessem pedir dinheiro à Câmara e fizessem aquilo que fazem,

era sinal que com recursos próprios conseguem fazer. O que nós não compreendemos e

queremos limitar aqui, são as associações que de facto nada fazem ou pouco fazem, isto já

começa a acontecer, já se criam associações para poder participar no AgitÁgueda, para ter

direito ao lugarzinho. O que nós quisemos aqui colocar foi exatamente essa situação, tentar

limitar ao máximo, não é pôr a patinha de leão mas pôr a patinha de coelhinho, de mostrar-

lhes que alguém manda e dar um sinal de que estamos atentos. -------------------------------------

----- Há muitos modelos para podermos contratualizar ou termos esses apoios ou termos

esses patrocínios. Uma das ideias, que também foi referida na reunião de Câmara  pelos

Vereadores do PS, foi exatamente que houvesse um leilão, leilão não me agrada, não deve

ser uma forma, mas carta fechada com o limite mínimo do ano passado, correto? Ou seja o

valor  não ser inferior ao do ano passado e com todas as condições definidas à partida,

condições essas  que são e  têm sido,  muito resumidamente:  lançamos um anuncio nos

jornais, comunicação social, facebook e outros  para toda a gente, quem tem a intenção e a

pretensão de ser patrocinador do AgitÁgueda e surge, patrocinador dos cafés, patrocinador

das cervejas, patrocinador das bebidas brancas, pode ser o patrocinador das limas, porque

vendia  lá  muita  lima e  podia  ganhar  muito  dinheiro,  patrocinador  dos  açúcares,  podem
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aparecer  vários,  aqueles  que  têm  intenção  numa  determinada  área  de  patrocinar  o

AgitÁgueda  propõem  e  mostram  o  seu  interesse,  nós  selecionamos  e  marcamos  uma

reunião, por setores, se é o das cervejas, nós chamamos, damos as nossas condições. As

condições são muito simples, é quem dá mais, cumprindo alguns requisitos. ---------------------

----- Primeiro têm que fornecer os bares e as respetivas máquinas aos bares, copos e outros

afins têm que ser fornecidos também pelo próprio patrocinador, têm que fornecer as mesas,

cadeiras e bancos de forma a uniformizar toda a esplanada do AgitÁgueda e tem que se

fazer uma coisa que é essencial  para a Câmara, exatamente porque temos uma equipa

pequena e não temos pessoal para isso, que é o fornecimento atempado e a horas das

bebidas aos bares. -------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  É  este  o  nosso formato,  são dadas estas  condições,  cada  um apresenta  as  suas

condições, diz o barril custa x, e nós damos y, é lógico, também sei, que o patrocinador a

fazer isto está a ganhar o seu dinheiro, agora, nós vamos e estamos vindo a procurar criar

cada vez mais mecanismos para que sejam os próprios patrocinadores a entrar com mais

dinheiro, e esta  será uma das posturas que irei ter que será em carta fechadas para criar a

a tal situação de transparência que vocês tanto dizem que não existe e que eu acho que

mais  transparência  do  que  esta,  penso  que  não  haverá  nenhum  evento  com  tantos

regulamentos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Portanto, vamos fazer em carta fechada, quem chegar lá, apresenta a sua proposta,

pode haver outros, mas este é o critério que vamos utilizar. ------------------------------------------

----- Relativamente às tabelas de preços, o que nós quisemos dizer neste regulamento, é

que  há  uma  questão  das  acessibilidades,  também  nos  preocupamos  com  as

acessibilidades, e se tem ido ao AgitÁgueda repara,  que cada vez mais, maiores são os

placares de chamada de atenção, qualquer  dia só falta meter  ecrans luminosos a dizer

“vendo a febra mais barata que o outro, ou mais cara” o que nós estamos aqui é a limitar a

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

-----  A  ideia  é  haver  um equilíbrio  para  quem  nos  visita,  ter  um  valor  que  não  sejam

especulações de cada um fazer ao preço que quer, acho que não há necessidade, uma vez

que o evento é todo ele financiado pelo Município. -------------------------------------------------------

------ O plano de emergência é feito, um plano de emergência como este, para um evento

que é aberto a toda a cidade, temos feito o plano de emergência com base só no recinto dos

concertos.  É  o  plano  que  tem  sido  apresentado  pelos  Bombeiros,  GNR,  a  equipa  de

segurança privada,  são essa entidades que se têm reunido e têm criado condições,  se

acontecer algum acidente onde é que devem estar, a Cruz Vermelha onde é que deve estar,

quais são as sinalizações de perigo, se os bares têm ou não os extintores. Tomamos as

medidas  que são possíveis  no  modelo  do evento  para  que as  coisas  corram o melhor

possível. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ Em termos gerais, a ideia de criarmos algumas normas novas foi essencialmente esta,

perceberem as associações e os bares e aqueles que participam no AgitÁgueda que isto é

um evento pago pelo Município e é pago por todos nós, tem que haver algum respeito e que

quando  forem para  o  AgitÁgueda  têm que  ir  com o  espírito  de  promover  o  Concelho,

promover aquilo que melhor se faz e participarem na festa, é bom que as pessoas venham

ao AgitÁgueda em julho e que tenham vontade de voltar,  as pessoas têm que ter  esta

consciencialização de que é preciso servir  bem, não ir  para lá  com a ideia de que vão

ganhar dinheiro para o resto do ano. --------------------------------------------------------------------------

-----  Estas alterações foram nesse sentido,  as pessoas perceberem que quem manda é

mesmo esta Assembleia, é a Câmara, este termo é mesmo propositado, as pessoas têm

mesmo que perceber quem manda, porque, durante o último evento,  senti  na pele,  que

parecia que ninguém mandava e isso não quero, temos que por fim ao que se passou no

ano passado, têm que ter respeito por quem investe naquele evento.”-------------------------------

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

-----  “Freud  explicaria  muito  bem  a  reação  intempestiva  do  Senhor  Vice-Presidente  há

pouco, os pruridos de consciência são tramados. ---------------------------------------------------------

----- A posição do Partido Socialista é hoje igual aquela que era há três, há quatro, há dez

anos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Há aspetos que precisam de ser resolvidos de modo correto, dentro dos preceitos da

despesa pública, foi repetidamente referido pelo Senhor Vice-Presidente  que se trata de um

forte investimento Municipal, de uma iniciativa Municipal. O Município faz a concessão aos

bares e prescinde dessa receita para não ter que fazer uma contratação pública, isto não

nos parece certo, não nos parece adequado, não nos parecia há anos anteriores e continua

a não nos parecer. -------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Se era preciso um exemplo daquilo que afirmei há pouco, que haviam aspetos que não

eram transparentes, isto é um exemplo, aliás que o Senhor Vice-Presidente confirmou, há

receita pública  que é prescindida  em nome de evitar  uma contratação pública  para um

evento em que os DJs aparecem no cartaz do evento promovido pela Câmara Municipal

como sendo entidades contratadas para prestarem os seus serviços e não passam pela

contratação pública”. -----------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente, não me quero meter nesta questão que acho que não tem nada a

ver comigo, porque é o primeiro mandato que aqui faço, se esta questão se tivesse posto há

quatro anos, de certeza que durante este quatros anos me ouviriam falar disso. -----------------

----- O esclarecimento que venho aqui pedir tem a ver com aquilo que o Senhor Vereador

Edson Santos nos disse sobre os patrocínios, na realidade, como diz o Carlos Almeida e

bem, são vendas exclusivas de produtos concessionadas pela Câmara Municipal, e essas
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vendas exclusivas de produtos são concessionadas pela Câmara Municipal, logo à partida é

discutível  a  forma  como  é  feita,  porque  os  concursos  têm  normas  habitualmente  para

proteger a concorrência, há uma série de normas que devem ser cumpridas, mas não vou

entrar por aí. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  A minha dúvida tem a ver com isto,  é verdade,  porque o Senhor  disse ganhava o

concurso quem apresentasse uma melhor receita para a Câmara, é verdade que muitas

vezes o valor que é o mais alto, impõe aos bares que estão no evento a compra de um

número mínimo de barris de cerveja a um preço estabelecido pelo próprio patrocinador, que

muitas vezes chega a ser o dobro, pode ser o triplo e pelo quadruplo daquilo que eles vão

pagar à Câmara?----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Esse concurso é feito antes ou depois do da atribuição dos bares? Por um motivo

simples, porque se se vai onerar,cada uma das explorações dos bares, com o dever de

adquirir  um  número  mínimo  de  barris  de  cerveja  ou  de  outra  coisa  qualquer  a  um

determinado preço,  convém que eles  conheçam essas  condições  antes de se poderem

candidatar ao concurso.”------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Dr. Miguel é verdade, os patrocinadores,a Sagres, a Super Bock  e a Mahou, todos

eles  definiram um preço de barril  que é  diferente  do preço  de  barril  que eles  vendem

normalmente aos bares, o número mínimo fui eu que defini,  porque na altura do AgitÁgueda

tínhamos um problema, é que os patrocinadores não queriam dar dinheiro à Câmara porque

diziam que não sabiam o quanto o evento valia, porque quando não havia o número mínimo

os bares compravam cinco, seis barris, que era a primeira fornada, e depois não compravam

mais ao patrocinador, não cumpriam as regras, e nós não tínhamos esse número, o que

defini foi haver um volume mínimo e assim sei o que o AgitÁgueda vale, os vinte e três

barris por bar,  tanto que nós passamos de um apoio de quatro mil  e tal  euros e neste

momento são vinte e sete mil euros que entram na Câmara desse patrocinador. ----------------

----- As regras são definidas,  logicamente que nenhum bar assina nenhum contrato sem

saber  exatamente  quanto  é  que vai  pagar  de  cerveja,  quanto  é que tem que consumir

obrigatoriamente  e  todas  as  regras,  essas  regras  só  são  definidas  aos  bares  que  são

selecionados, porque aprecem cinquenta bares, são selecionados dez, esses dez é que vão

saber as regras, é assim que tenho trabalhado. -----------------------------------------------------------

-----  Vou  tentar  ver  também se  os  patrocinadores,  este  ano,  logicamente  há  aqui  uma

preocupação  ambiental  e  vou  ver  se  mesmo  os  copos  de  plástico  sejam  copos

reutilizáveis ou biodegradáveis, porque isto do AgitÁgueda trazer gente, também traz  um

problema que é o lixo e  tudo aquilo que temos à volta do evento. -----------------------------------

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

----- “Senhor Presidente quer usar da palavra?--------------------------------------------------------------
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----- Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente; -----------------------------------

----- “Senhor Presidente, há aqui uma clareza muito grande no que o Dr. Edson acabou de

explicar  relativamente a todo o processo, e volto a dizer que o AgitÁgueda é algo que nos

engrandece, é um grande evento, mesmo até as próprias Juntas de Freguesias têm vindo a

beber, acho que um pouco por todo o Concelho, as nossas Freguesias também estão a

aderir e a aprender também se calhar de alguma forma com o  AgitÁgueda, com iniciativas

que afinal de contas percorrem todo o Concelho, queria dizer que estamos em condições de

poder  votar  e  naturalmente  que  zelamos  e  queremos  absoluta  transparência  nestes

processos  em que a concorrência,  e  sobretudo a  necessidade de fazer  respeitar  estas

regras, que estão aqui bem plasmadas neste regulamento.”--------------------------------------------

------  Não  havendo  mais  intervenções  acerca  da  proposta  apresentada  pela  Câmara

Municipal das alteração às “Normas de Participação e Exploração de Espaços” do evento

AgitÁgueda Art Festival, foi colocado à votação, sendo aprovado por maioria com dez votos

contra, sendo seis votos do Grupo Municipal do Partido Social  Democrata, três votos do

Grupo Municipal do CDS e um do Grupo Municipal do Partido  Socialista e cinco abstenções

do Grupo Municipal do Partido  Socialista. ------------------------------------------------------------------

----- 4 – Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para Apoio União de

Freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira e Agadão – Requalificação de Edifício

a Armazém de Apoio em Belazaima. -----------------------------------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente,  só para justificar porque é que só vem a União de Freguesias de

Belazaima  do  Chão,  Castanheira  e  Agadão,  tivemos  uma  reunião  entre  o  Executivo

Municipal e os Senhores Presidentes de Junta, na altura foi aberta a possibilidade de todos

os Presidentes apresentarem as propostas para celebrar contratos de programa de apoio ou

contratos interadministrativos de delegação de competências,  conforme tem vindo a ser

habito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Senhor Presidente da União de Freguesias apresentou na totalidade o processo que

culmina,  estava completamente  pronto,  inclusivamente  trata-se  da continuidade de  uma

obra que já  vem do ano passado e penso que sem prejuízo dos restantes,  avançamos

desde já com a União de Freguesias e com os meus parabéns ao Senhor Presidente porque

fez o trabalho a tempo e horas.”---------------------------------------------------------------------------------

------ Não havendo intervenções acerca deste ponto, o mesmo foi colocado à votação, sendo

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

----- E nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente  da Assembleia Municipal, deu por

encerrados os trabalhos desta sessão, pelas vinte e três horas e trinta e três minutos do dia

dezanove de março de dois mil e dezanove, da qual, para constar, se lavrou a presente Ata,
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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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