ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA
Ata da 1ª Reunião da 1ª Sessão Ordinária
da Assembleia Municipal de Águeda, de 28 de fevereiro de 2019
------ Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma
horas reuniu no Salão do Centro Cultural e Recreativo de Crastrovães, a Primeira Sessão
Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda, com a seguinte Ordem de Trabalhos: -------------- 1 – Análise e Votação de Atas: ----------------------------------------------------------------------------- 1.1 – Ata da 4ª Sessão Extraordinária, de 26 de outubro de 2018; ----------------------------- 1.2 – Ata da 5ª Sessão Ordinária, de 30 de novembro e 5 de dezembro de 2018. --------- 2 – Período de Antes da Ordem do Dia; ----------------------------------------------------------------- 3 – Período da Ordem do Dia: ------------------------------------------------------------------------------- 3.1 – Apreciação da informação escrita do Ex. mo Sr. Presidente da Câmara
Municipal de Águeda acerca da atividade municipal, bem como da situação financeira
do Município, nos termos do disposto na alínea c), do n.º. 2, do artigo 25º, do Anexo I,
da Lei 75/2013 de 12 de setembro; ------------------------------------------------------------------------------- 3.2 – Análise e votação da proposta de Regimento da Assembleia Municipal, para
o mandato de 2017-21; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para Autorização prévia
de Compromissos Plurianuais, de acordo com o artigo 6º da Lei 8/2012, de 21 de
fevereiro, Assunção para: ------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3.1 – Contrato de prestação de serviço à empresa Lugar do Plano – Gestão do
Território e Cultura, Lda. - Relatório do Estado do Ordenamento do Território (REOT);------ 3.3.2 – Concurso público para Aquisição de Serviços para Manutenção de
Equipamentos de Combate a Incêndios em Edifícios e Viaturas Municipais e em
Edifícios Escolares; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3.3 – Ajuste Direto para Prestação de serviços de desinfestação e controlo de
pragas no Centro de Artes de Águeda e no Museu Ferroviário de Macinhata do Vouga
– Anticimex Portugal, Lda.; ----------------------------------------------------------------------------------------- 3.3.4 – Ajuste Direto para aquisição de serviços de manutenção de elevador e
plataformas do Centro de Artes de Águeda – Grupnor – Elevadores de Portugal, Lda.; ----- 3.3.5 – Contrato Programa no âmbito da cedência desportiva e das infraestruturas
existentes no Crossódromo Internacional de Águeda ao ACTIB – Águeda Action Club;----- 3.3.6 – Acordo de Cooperação no âmbito da dinamização do Desporto Adaptado
de Águeda; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- 3.3.7 – Adenda ao contrato programa celebrado com a associação ATIVAMAIS –
Associação para a promoção da Atividade Física, Saúde e Bem Estar no âmbito da
dinamização do Centro Municipal Marcha e Corrida; ---------------------------------------------------- 3.4 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de Adesão do Município
de Águeda à Rede de Municípios – Piloto CESOP - retificação da proposta aprovada
pela Assembleia Municipal a 30/06/2017; ---------------------------------------------------------------------- 3.5 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de Alterações à
Composição do Conselho Municipal de Educação 2017/2021; ---------------------------------------- 3.6 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de celebração de
Contrato Interadministrativo de delegação de competências do Município de Águeda
na Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro - Autoridade de Transportes.------------- Participaram nesta sessão os seguintes Membros da Assembleia Municipal: ----------- Brito António Rodrigues Salvador –Juntos;--------------------------------------------------------------- Maria de Fátima Sampaio e Silva – PSD; ----------------------------------------------------------------- Carla Eliana da Costa Tavares – PS; ------------------------------------------------------------------------ Armando Paulo Almeida Galhano – Juntos; ---------------------------------------------------------------Cristina Paula Fernandes da Cruz – Juntos; ------------------------------------------------------------- Marlene Domingues Gaio – PSD; ---------------------------------------------------------------------------- Manuel Augusto de Almeida Farias – PS; ----------------------------------------------------------------- Pedro Miguel Alpoim Marques – Juntos; ------------------------------------------------------------------ Carlos Filipe Correia de Almeida – PSD; ------------------------------------------------------------------ Abílio Ferreira Gomes da Silva – Juntos; ------------------------------------------------------------------ Luís Miguel Marques Vidal de Oliveira – CDS; ----------------------------------------------------------- Elisa Maria Pires de Almeida– PS; -------------------------------------------------------------------------- Paula Cristina Lito Almeida – Juntos; ----------------------------------------------------------------------- Hilário Manuel Ferreira dos Santos – PSD; --------------------------------------------------------------- Luís Pina Figueiredo – Juntos; ------------------------------------------------------------------------------- António Jorge Pereira de Oliveira – PS; -------------------------------------------------------------------- Humberto José Tavares Moreira – Juntos; ----------------------------------------------------------------- Ana Rita de Brito Carlos – PSD; ----------------------------------------------------------------------------- Maria João Marques Tavares – Juntos; -------------------------------------------------------------------- Paulo Sérgio Gomes Tomaz – PS; --------------------------------------------------------------------------João Paulo Rodrigues de Nogueira Veiga – PSD;--------------------------------------------------------- Compareceram igualmente à Sessão os seguintes Presidentes de Junta/Uniões
de Freguesia (PJF): ---------------------------------------------------------------------------------------------
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------ Albano Marques Abrantes – PUF de Aguada de Cima; ----------------------------------------------- Jorge Manuel Castanheira Martins – PUF Águeda e Borralha; -------------------------------------- Ana Paula Sousa Silva Moreira em representação do PUF de Barrô e Aguada de Baixo;
----- Vasco Miguel Rodrigues Oliveira – PUF da União das Freguesias de Belazaima,
Castanheira e Agadão; ------------------------------------------------------------------------------------------------- Carlos Miguel Nolasco de Lemos – PJ de Fermentelos; -----------------------------------------------Pedro Joaquim Faria de Oliveira Marques – PJF de Macinhata do Vouga; ----------------------- Pedro António Machado Vidal – PJ da União das Freguesias de Préstimo e Macieira; ------ Manuel José de Almeida Marques de Campos – PUF de Recardães e Espinhel; -------------- Sérgio Edgar da Costa Neves – PUF de Travassô e Óis da Ribeira; ------------------------------- Paulo Jorge Reis Tavares – PUF de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga; ----------------------- Rui Carlos dos Santos Mota – em representação do PJ de Valongo do Vouga; ------------------ Da Câmara Municipal de Águeda estiverem presentes os seguinte Membros: ----------- Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente; ------------------------------------------ Edson Carlos Viegas Santos – Juntos – Vice Presidente; -------------------------------------------- Elsa Margarida de Melo Corga – Juntos – Vereadora; ----------------------------------------------- João Carlos Gomes Clemente – Juntos – Vereador; --------------------------------------------------- Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara – PS – Vereador; -------------------------------------- A sessão foi presidida pelo Senhor Presidente da Assembleia, Brito António Rodrigues
Salvador, que saudou os presentes, bem como todos os que acompanhavam a sessão
através dos canais de comunicação, fazendo votos de uma sessão produtiva, séria e leal. O
Senhor Presidente da Assembleia foi secretariado por Cristina Paula Fernandes da Cruz e
Paula Cristina Lito Almeida. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- JUSTIFICAÇÕES DE FALTAS ------------------------------------------- Foram verificadas as justificações de falta dos seguintes membros: ----------------------------- O deputado Rogério Magalhães Matias, sendo substituído por Luís Armando Ferreira
Pina; João Carlos Fernandes Figueiredo, sendo substituído por Armando Paulo de Almeida
Galhano; Segunda Secretaria da Mesa Daniela Carina Mendes, sendo substituída pela
deputada Paula Cristina Lito Almeida; O Presidente da Junta de Freguesia de Valongo
Vouga, sendo substituído pelo Secretário do Executivo Rui Carlos Santos Mota; Isabel
Cristina Correia, sendo substituída por Elisa Maria Pires Almeida; Gil Manuel da Costa
Abrantes comunicou por motivos de saúde não poderia estar presente sendo substituído por
Carlos Guilherme da Silva Nolasco que também comunicou a impossibilidade de estar
presente, sendo substituído por Maria Fátima Sampaio e Silva; Presidente da União de
Freguesias de Barrô e Aguada de Baixo Wilson Gaio, sendo substituído pela Secretaria Ana
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Paula Sousa Silva; Carla Eliana da Costa Tavares, sendo substituída pelo deputado Jorge
Miguel Melo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Atendendo à ausência da segunda secretária, deputada Daniela Carina Mendes, o
Senhor Presidente da Mesa convidou a deputada Paula Cristina Lito Almeida a assumir o
referido cargo e, não tendo havido objeções, a mesma assumiu de imediato, o cargo da
segunda secretária da presente sessão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CORRESPONDÊNCIA --------------------------------------------------- O Presidente da Assembleia informou que, a correspondência recebida foi publicada no
link da documentação que foi remetida para análise desta sessão. ----------------------------------------------------------------------------- Análise e Votação de Atas ---------------------------------------------- 1.1 – Ata da 4ª Sessão Extraordinária, de 26 de outubro de 2018; ------------------------- Não havendo intervenções neste ponto, foi o mesmo colocado à votação, tendo a ata da
4ª sessão extraordinária, de 26 de outubro de 2018, sido aprovada por maioria, com um
voto contra do grupo municipal do PSD. ------------------------------------------------------------------------- 1.2 – Ata da 5ª Sessão Ordinária, de 30 de novembro e 5 de dezembro de 2018. -------- Não havendo intervenções neste ponto, foi o mesmo colocado à votação, tendo a ata da
5ª sessão ordinária, de 30 de novembro e 5 de dezembro de 2018, sido aprovada por
unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INTERVENÇÃO DO público ---------------------------------------------- Neste ponto foram feitas as seguintes intervenções que se transcrevem na
íntegra:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fernando Gomes de Almeida ---------------------------------------------------------------------------- “O meu nome é Fernando Gomes de Almeida. Vivo na vila da Mourisca e tenho aqui
duas questões e um pedido a fazer.-------------------------------------------------------------------------------- Uma das questões é, a rua estruturante que vem da Handy até à Estação do Caminho
de Ferro que, antes das eleições foi uma correria a pôr alcatrão de um lado e doutro, e o
ponto critico ficou por resolver, até hoje, sendo assim é como construir uma ponte, construir
os pilares e não fazer o resto, não tem praticamente utilidade . ------------------------------------------- Era para saber quando é que é feito o resto do trabalho?--------------------------------------------- A outra questão, são cem metros de alcatrão em frente ao edifício Cimalhas, a Junta vai
lá duas ou três vezes por ano despejar tout-venat, passado quinze dias, está na mesma, são
cem metros, mas que faz muita diferença na medida em que aquela rua evita que as
pessoas transitem na Estrada Nacional quando se deslocam para o centro da vila.--------------
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----- Era também essa questão que eu gostaria que não se esquecessem de responder,
para nós não perdermos a paciência de estar à espera da resposta, e depois passarmos
por mal educados.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Isto para dizer que há dificuldades de todo o tipo na nossa vila, mas em contrapartida
vê-se na cidade de Águeda, enquanto nós aqui para entrar em casa temos que utilizar
galochas, na cidade de Águeda estende-se passadeira vermelha para não se sujar os
sapatos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- É preciso ter mais respeito, porque quem paga os seus impostos também tem direito
a ser servido de igual modo.------------------------------------------------------------------------------------------ Outro pedido que quero fazer é, escusam de me mandar para casa o pedido para eu
dar o meu voto no orçamento participativo, tenho aqui a dizer que, já dei os meus três votos
para a Câmara Municipal, para a Assembleia Municipal e para a Assembleia de Freguesia,
uma vez dado esses votos, os eleitos têm o dever de resolver os problemas das
populações. Por isso mesmo nós fartamo-nos de reclamar nas Assembleias e parece que
fazem ouvidos de mercador, para depois se jogar ao totoloto para ver a quem é que sai a
obrazinha, no tal orçamento participativo.------------------------------------------------------------------------- Era este recado que eu gostaria de deixar aqui.” ------------------------------------------------------ Salomé Castanheira: ------------------------------------------------------------------------------------------- “O meu nome é Salomé Castanheira. Sou do Ameal, Águeda. Faz hoje praticamente um
ano, trezentos e sessenta e seis dias, que no dia vinte e oito de fevereiro de dois mil e
dezoito, estive pela primeira vez a intervir nesta Assembleia Municipal, não aqui em
Crastrovães, mas em Águeda. -------------------------------------------------------------------------------------- O primeiro tema que abordei foi a habitação social do Concelho, daí facilmente cheguei
ao assunto, Bairro Social de Vale Domingos, na altura Sr. Presidente, entre várias lacunas,
falei-lhe, e passo a citar; “mais chocante ainda é que numa destas casas vive uma pessoa
com mobilidade reduzida, que anda de cadeira de rodas, e que a casa não tem qualquer tipo
de acessibilidades mínimas, para entrar e sair de casa tem logo degraus, esta pessoa , uma
senhora, tem que ser carregada em braços sempre, para sair de casa.” ------------------------------- Na altura o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Jorge Almeida, e passo a citar
ipsis verbis: “Estamos a promover duas situações, a transformação da casa da senhora,
que, efetivamente precisa de uma casa adaptada, portanto estamos a transforma-la para
que fique adaptada, e estamos também a recuperar uma outra casa para entregar a uma
família, a uma outra família, que está identificada pelos serviços da ação social”.--------------------- Foi isto que disse o Senhor Presidente da Câmara Municipal - Estamos, primeira
pessoa do plural , do verbo estar, do presente do indicativo.--------------------------------------------
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----- O Senhor Presidente ainda foi mais longe e reafirmou as suas declarações para o
Diário de Aveiro na edição de dez de março de dois mil e dezoito, jornal esse que tenho
aqui, salientando Senhor Presidente, Jorge Almeida que e passo a citar: “a autarquia já está
a tratar de solucionar este problema.”------------------------------------------------------------------------------ A vinte e dois de junho de dois mil e dezoito, na terceira sessão ordinária da
Assembleia Municipal do ano passado, em Belazaima, voltei a alertar para as péssimas
condições de habitabilidade do Bairro Social de Vale Domingos. Voltei a alertar o Senhor
Presidente para a falta total de acessibilidades na casa de uma moradora com mobilidade
reduzida, que anda de cadeira de rodas, dizia eu, e passo novamente a citar: “recordo que
esta senhora está nestas condições, há mais de cinco anos, e que na altura da minha
intervenção,” referia-me eu à de vinte e oito de fevereiro, “o Senhor Presidente disse que a
situação estava a ser resolvida, afinal perguntava eu a vinte e dois de junho de dois mil e
dezoito, neste ponto muito concreto, Exmo. Senhor Presidente da Câmara em que ponto da
situação estamos?” ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Respondeu-me na altura: “o bairro de Vale Domingos, nós estamos a trabalhar, e muito
em breve, o Bairro terá, pelo menos, mais algumas casas atribuídas estamos efetivamente
com um conjunto de trabalhos em contratualização”.--------------------------------------------------------- Passados trezentos e sessenta e seis dias, desde a minha

primeira intervenção,

passados duzentos e cinquenta e um dias, depois da minha segunda

intervenção,

pergunto-lhe, novamente, Senhor Presidente da Câmara, em que ponto da

situação

estamos?------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Até posso responder por si a uma coisa, Senhor Presidente, a Senhora de mobilidade
reduzida, já tem uma rampa na sua casa. É verdade, ficamos todos felizes, mas atenção,
damos os parabéns, aos moradores de Vale Domingos e a duas empresas, a Tribunas &
Figueiredo, Lda. e a Moreira & Duarte.----------------------------------------------------------------------------- As empresas deram o material, e fizeram a quinagem desse material, as pessoas de
Vale Domingos, muitas delas jovens, deram a mão de obra. ---------------------------------------------- A Senhora tem uma rampa em casa graças, ao Vítor, ao David, ao Ricardo, ao Fábio,
ao Pedro, ao Emanuel e a tantos outros jovens de Vale Domingos, mas esta Senhora,
Senhor Presidente, continua sem ter uma casa de banho adaptada, sabem como é que esta
Senhora tem que viver? Usando fraldas, que para além do desconforto tem um custo muito
elevado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E por falar em custo, por favor Senhor Presidente não venha argumentar que esta
Senhora, tem duas ou três rendas em atraso e por isso nada lá foi feito. Passaram trezentos
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e sessenta e seis dias, desde que me disse que já se estava a proceder à adaptação, há
alguma outra causa que nós desconheçamos ? --------------------------------------------------------------- E em relação às restantes situações do Bairro em trezentos e sessenta e seis dias do
ano o que lá foi feito Senhor Presidente?-------------------------------------------------------------------- Foi entregue uma casa em Belazaima, todos, ou praticamente todos os que estamos
aqui hoje, soubemos que era uma promessa de campanha. E as restantes casas Senhor
Presidente? Não há mais necessidades de habitação social no Concelho, ou aguardam por
nova campanha?--------------------------------------------------------------------------------------------------------- As casas estavam assim, cheias de humidade, de caruncho, chovia lá dentro, há
trezentos e sessenta e seis dias estavam assim, e assim continuam, o mato continua, a
ribanceira, aquele buraco enorme, permanece exatamente no mesmo sítio, e por favor
Senhor Presidente, não volte a referir que as cinco casas vazias do Bairro foram
completamente vandalizadas e que não houve um único vizinho que tivesse testemunhado,
já chega de represálias, neste momento o que está ser feito? O que vai fazer no Bairro
Social de Vale Domingos, Senhor Presidente da Câmara Municipal?------------------------------------- Andando para o lado, mais uma vez, porque já aqui trouxe este assunto também,
chegamos ao Parque Botânico de Vale Domingos.------------------------------------------------------------ A vinte e cinco de setembro de dois mil e dezoito em Assembleia de Freguesia, fomos
informados de uma reunião entre a Câmara Municipal, a Junta de Freguesia e a Associação
Recreativa e Cultural de Vale Domingos, reunião essa para definir as responsabilidades em
relação ao Parque. Mais uma vez foi selado um acordo verbal, e até hoje, garantiram-me,
nada está assinado e protocolado. --------------------------------------------------------------------------------- Para quando é que vamos assistir à mesma troca de acusações ilibações de culpa
como se passou há duzentos e cinquenta e um dias, em Belazaima do Chão, na altura dizia
o Sr. Presidente, e passo a citar: “meus amigos, cada um assuma as suas
responsabilidades.” A Câmara está a assumir as suas responsabilidades, quando ainda nem
um documento está feito Sr. Presidente?------------------------------------------------------------------------ Pergunto-lhe Senhor Presidente, o que está definido e para quando esse protocolo que
garanta a sustentabilidade daquele Parque? Ou muito me engano, Sr. Presidente, ou os
problemas já estão novamente prestes a surgir, questionei-lhe sobre o Parque há duzentos
e cinquenta e um dias.-------------------------------------------------------------------------------------------------- Há também, duzentos e cinquenta e um dias, ainda naquela zona do Concelho, mas
andando na direção da cidade, questionei-lhe sobre a questão dos semáforos do Ameal pelo
facto de estarem sempre intermitentes, representando perigo a nível de segurança,
sobretudo na travessia de, e para o Ameal. Respondeu-me na altura que os semáforos, às
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vezes são colocados intermitentes, porque são geradores de uma fila, e que a Câmara teria
inclusive, uma empreitada em que se prevê que haja alteração daquele lay out, disse
também, que ia analisar bem, e perceber se efetivamente não se levantaria uma questão de
segurança.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Não sei que análise fez Senhor Presidente, o lay out continua o mesmo, os semáforos
continuam sempre intermitentes, e vi pelas redes sociais que decorreu ali um acidente
grave, felizmente diziam, quem fazia a publicação, sem quaisquer mortes, mas todos os que
se pronunciaram na rede social, falavam do perigo que ali se vive diariamente.---------------------- É verdade, como disse Senhor Presidente, que com os semáforos, era uma fila entre
aquela zona e a rotunda da fechadura, é muito chato efetivamente para quem quer ir
trabalhar ou ir aos hipermercados, tem de estar ali à espera, mas Senhor Presidente é de
vidas humanas que estamos a falar, cuidado, o perigo continua ali.--------------------------------------- Havia muitos outros assuntos relativamente à Freguesia de Águeda e Borralha, que lhe
podia trazer hoje Sr. Presidente, mas passados trezentos e sessenta e seis dias desde a
minha primeira intervenção, passados duzentos e cinquenta e um dias, desde a minha
segunda intervenção, infelizmente os assuntos que aqui trouxe hoje, ao contrário do que me
dizia na altura, continuam por resolver.”--------------------------------------------------------------------------- Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente: --------------------------------------- “Queria dar os parabéns ao Sérgio Neves, pela eleição e pela vitória, e dizer-lhe que a
nossa disponibilidade é total para trabalhar, já o era antes e continuaremos com a mesma
disponibilidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Vou tentar de alguma forma responder às questões que me foram colocadas.------------------- Relativamente ao Sr. Fernando Almeida dizer-lhe que a rua da Handy não está
terminada, há alguns impasses que nós não conseguimos resolver, mas estamos a tentar
resolve-los, diria que a situação no sentido Mourisca – Handy, do lado esquerdo está
resolvida e o acordo está firmado, falta-nos fechar o acordo com os proprietários do lado
direito, a obra mantém-se contratualizada e é nossa intenção terminarmos aquela obra.-----------Peço aqui também, para nos ajudarem a diligenciar e diligenciarem junto dos
proprietários no sentido de termos o acordo para conseguirmos fazer aquele necessário
alargamento, que é necessário.-------------------------------------------------------------------------------------- Andei no terreno, essa questão do ser antes das eleições, nós estamos antes das
próximas eleições, provavelmente dá-se um espaço mais ou menos, porque andei lá alguns
anos a tentar resolver essas circunstancias com o Ex Presidente da Junta, também numa
primeira fase, mas depois naturalmente que continuamos e estamos neste ponto de
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situação, e é nossa intenção terminarmos aquela obra e fazermos a ligação, porque
entendemos isso, que é efetivamente uma via estruturante.-------------------------------------------------Independentemente disso, o trabalho que já foi feito tem qualidade para já, falta-nos
efetivamente aquele espaço.----------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente à Rua das Cimalhas queria-vos dizer que nós temos andado um pouco
por todo o Concelho. Por todo o Concelho temos vindo a fazer ruas maiores, ruas mais
pequenas, mas não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo.--------------------------------------- Para os pequenos arruamentos temos um critério que até não me custa nada partilhar
convosco, até para que vocês percebam.------------------------------------------------------------------------- Na última reunião com os Senhores Presidentes de Junta, pedi-lhes para cada um nas
suas Freguesias, nos darem contas destes pequenos arruamentos que faltam pavimentar,
para ver de que forma nós poderemos fazer frente a esta situação, mas desde logo digovos, uma situação que vos queria tentar explicar, da forma de quem sente e vive estas
situações muito próximo.---------------------------------------------------------------------------------------------- Se nós fizermos uma empreitada de onde constem apenas estes pequenos
arruamentos, o preço por metro quadrado é extraordinariamente caro, se nós conseguirmos
fazer estas obras juntas com obras de maior dimensão, relativamente próximas, nós
conseguimos atenuar estes custos, e fazermos efetivamente mais com menos, é esse o
objetivo e portanto nós estamos um pouco por todo o Concelho a fazê-lo, aliás ainda muito
recentemente andamos a fazer uma série de pequenos arruamentos por exemplo, no
Carqueijo, na Landiosa e em tantos outros sítios por aí.----------------------------------------------------- Esta questão de Águeda, Águeda, Águeda é uma falácia, eu convidava-vos a ir à rua
dos Elísios que também está em terra batida, e é Águeda. Portanto este problema acontece
um pouco por todo o Concelho, nós estamos a tentar resolve-lo de acordo com esta filosofia,
de com a mesma importância financeira tentarmos fazer o mais que podemos.------------------------ E a nota que vos queria deixar é que efetivamente temos vindo a fazer muito, muito,
muito, estamos a fazer. Ainda esta semana, hoje concretamente, andamos na Rua da
Fonte, na Piedade a fazer pavimentações numa rua que estava em terra batida e que tem
moradores, é um melhoramento significativo para aquelas pessoas.--------------------------------- Mas lá está, porque vamos fazer a Rua do Lugar que é a rua maior, o custo fica aqui
atenuado, o custo unitário por metro quadrado, fica aqui um bom bocado atenuado, é esta a
nossa preocupação, é esta a nossa filosofia. Haveria ou haverá quem pense de outra forma,
nós pensamos desta maneira e estamos-nos a dar bem com o resultado, porque
conseguimos aqui o equilíbrio financeiro que nos permite fazer.---------------------------------------
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------ Relativamente à questão da cidade de Águeda, é como lhe digo, também por lá há
estas questões por resolver e muitas vezes quando vemos alguma coisa a ser feita é mais
fácil falar para quem está longe.-------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente ao orçamento participativo, peço-lhe desculpa, mas sinceramente não
percebi o que quis dizer.------------------------------------------------------------------------------------------------ Relativamente às questões colocadas pela Salomé Castanheira, sobre o Bairro de Vale
Domingos, primeira questão relativamente à habitação social no seu todo.------------------------------ A Câmara Municipal de Águeda tem uma política de ação social com a qual se sente
muito, muito, muito confortável. Nós temos dezenas, muitas largas dezenas de famílias que,
numa mudança clara de estratégia, são beneficiárias de apoio ao arrendamento com isto
nós conseguimos duas coisas:--------------------------------------------------------------------------------------Primeiro, aquelas pessoas que têm habitação social que deixam de pensar na habitação
social como a sua casa em termos definitivos, nós acreditamos, queremos acreditar que
alguns dos beneficiários de habitação social, um dia terão condições para melhorar a sua
vida e deixarão de precisar desta ajuda de todos, e portanto nós, fazemos um subsídio ao
arrendamento que todos os anos é revisitado e verificado, esta questão de a Câmara atribuir
uma casa a algumas pessoas que nós, pelo modo de vida temos alguma dificuldade em
perceber se são merecedoras dessa ajuda de todos nós leva-nos a preferir claramente esta
segunda opção. Nós temos e somos modelares nesse aspeto, temos largas dezenas de
famílias que são apoiadas pelo apoio ao arrendamento, com isto conseguimos também uma
outra coisa, renovar, utilizar muito do património construído que nós temos por aí das
pessoas que com esta ajuda da Câmara colocaram as suas casas

no mercado do

arrendamento. São dois ganhos em termos urbanísticos, em termos de ambiente urbano e
em termos daquilo com que nós acreditamos. Acreditamos e queremos acreditar, mas
também percebemos que algumas pessoas melhorarão a sua condição e não colocaremos
em causa o apoio da Câmara a quem efetivamente precisa, porque reparem numa coisa, a
minha formação leva-me a perceber que muitas vezes nem todos temos a mesma sorte, e
alguns efetivamente nascem com algum infortúnio que os acompanha durante toda a vida, a
esses e perante esses estaremos sempre atentos.------------------------------------------------------------- Relativamente às questões das casas de Vale Domingos. Nós temos lá algumas casas
que foram vandalizadas. Um património que deveria servir para ajudar as pessoas, foi
vandalizado. Nós já melhoramos algumas casas, até já atribuímos uma das casa a uma
família, e também soubemos, porque acompanhamos, que esta Senhora está muito bem, e
reitero aqui a minha homenagem às pessoas que efetivamente a ajudaram a melhorar as
suas condições de vida, e posso-lhe dizer que a Senhora em causa tem uma ótima casa,
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pode não reunir todas as suas condições, mas tem uma ótima casa, e provavelmente,
aponta esta senhora, e haverá outras, outras, muitas outras, para as quais não está atenta,
e que se calhar terão condições bem piores do que esta.------------------------------------------------ Nós tentamos estar atentos e irmos a quem efetivamente mais precisa, mas também
não temos a veleidade de descortinar todas estas situações, até porque repare numa coisa,
orgulhamo-nos, e devemos orgulhar todos, de termos um Concelho onde em termos de
respostas sociais, somos modelo, diria que o Concelho de Águeda é absolutamente
fantástico a este nível.------------------------------------------------------------------------------------------------- Nós, em termos de instituições de apoio social, nós somos os campeões, mas
nacionais, e a Câmara entende há muito tempo, que deve funcionar aqui como um pivô,
encaminhar as pessoas para as entidades que estão no terreno, e que são muitas, portanto
custa-me a crer que haja a total falta de apoio que aqui quis deixar passar, mas estaremos
atentos e vamos acompanhar.---------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente à questão do Parque Botânico. Há aqui uma situação em que parece
que queremos colocar aqui alguma nebulosidade que não faz sentido. Houve efetivamente
uma reunião com a Câmara, na minha pessoa, com o Sr. Presidente da Junta e com um
representante da Associação de Vale Domingos, e houve um acordo e uma clareza total
relativamente a quem fazia o quê, não sobrou qualquer tipo de dúvida, portanto não percebo
o que é que está a colocar.------------------------------------------------------------------------------------------- Além disso, como bem sabe, há todo um conjunto de intervenções que estão planeadas
e pensadas e que estão à espera que arranquem, que têm a ver com os orçamentos
participativos nacionais e que naturalmente trazem para ali um conjunto, aliás por aquilo que
sei, neste momento, estamos a preparar um protocolo com o ICNF em que a Câmara prevê
inclusivamente uma cedência para que o ICNF possa lá ir fazer algo relacionado com o
orçamento participativo nacional.----------------------------------------------------------------------------------- Nós estamos atentos e estamos a acompanhar claramente aquela situação. E também
sei que o Sr. Presidente da União de Freguesias de Águeda e Borralha o está a fazer de
igual forma, estejamos todos tranquilos, porque eu penso que por um lado todos percebem
quais são as suas responsabilidades, por outro, efetivamente há muita coisa, que está para
se passar ali, que nós estamos a acompanhar atentamente.------------------------------------------ Relativamente aos semáforos do Ameal, a obra de que lhe falei, em breve vai vê-la,
porque faz parte de todo o processo de regeneração urbana que nós temos em curso,
nomeadamente o PEDU, e como sabe, a obra que anda na Rua José de Bastos Xavier a
seguir vai para a Rua do Ameal, agora nós não conseguíamos e não poderíamos nunca
fechar de uma vez só a cidade toda.---------------------------------------------------------------------------
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----- Os semáforos do Ameal, a pedido de muita gente foram colocados numa posição
intermitente.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Brito António Rodrigues Salvador – Juntos: ---------------------------------------------------------- A pedido da Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, antes de
entrarmos no período “antes da ordem do dia”, ela irá apresentar o relatório de atividades do
ano de dois mil e dezoito.--------------------------------------------------------------------------------------------- Isabel Santiago – Presidente da CPCJ: ------------------------------------------------------------------- “Sou a Isabel Santiago, sou a representante do Ministério da Educação na CPCJ de
Águeda desde dois mil e catorze, fui eleita Presidente da Comissão em junho de dois mil e
dezoito, e assumi o compromisso de dar continuidade ao trabalho iniciado e desenvolvido
pelo meu antecessor o Enfermeiro Rui Branco. --------------------------------------------------------------- A CPCJ de Águeda está aqui muito bem representada, como sabem temos duas
modalidades a nível da constituição da Comissão. A Comissão alargada e a Comissão
restrita. De facto temos Dr.ª Sónia Duarte que é técnica de serviço social do Banco de Leite
e que desempenha funções também na Comissão, a Dr.ª Margaret Canas da Associação
“Arco Íris” e também técnica de serviço social, a Dr.ª Rosália, o Professor José Vidal, o Dr.
Jorge Melo, a Professora Cristina Cruz e a Dr.ª Marlene Gaio, estamos aqui de facto com
uma boa representação.----------------------------------------------------------------------------------------------- Antes de mais quero realçar a eficácia do trabalho da CPCJ que só é possível graças à
disponibilidade dos técnicos que a compõem e que no terreno todos os dias tentam
responder às solicitações com elevado profissionalismo, sentido de serviço, esforço,
dedicação e coragem, trabalhando para além das normais horas de serviço, algumas vezes
durante a noite, feriados, fins de semana. Solicitações estas que implicam dar respostas,
muitas vezes imediatas e de forte impacto emocional, não é fácil lidar diretamente com
crianças vítimas de maus tratos físicos, emocionais, abuso sexual, abandono, exposição à
violência doméstica e ainda crianças que assumem comportamentos e se entregam a
atividades ou consumos que afetam gravemente a sua saúde, o seu bem estar e o seu
desenvolvimento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Como é que alguém pode fazer uma coisa destas às crianças? Como é que é possível?
É uma pergunta que nós fazemos muitas vezes na Comissão.--------------------------------------------- As fotos, tiradas da internet, espelham muito bem as situações que nos chegam à
Comissão no dia a dia.------------------------------------------------------------------------------------------------- E é aqui, nestas situações, quando os pais pelas mais variadíssimas razões não
cumprem a sua função protetora, torna-se necessária a participação de outros agentes que
têm obrigações e responsabilidades nessa área, e nessas situações a proteção à infância
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converte-se numa tarefa, que por imperativo legal, compete ao conjunto da sociedade e aos
cidadãos que a integram.----------------------------------------------------------------------------------------------A organização do sistema de promoção e de proteção à infância do nosso país,
estabelecido na Lei 147/99, está organizada em pirâmide, tem na base num primeiro nível
de intervenção as entidades com competência em matéria de infância e juventude, são as
escolas, a saúde, a segurança social, as IPSS, as autarquias, autoridades policiais, e
aproveito, também, para destacar aqui o trabalho destas entidades, o empenho dos técnicos
que dão respostas em tempo útil e com grande disponibilidade e eficiência.--------------------------- Nos casos mais graves, em que estas entidades não conseguem remover o perigo em
que as crianças se encontram, compete às CPCJs ou aos Tribunais, consoante obtêm ou
não o consentimento dos pais, promover as medidas de promoção e proteção necessárias
para garantir o desenvolvimento adequado às crianças.----------------------------------------------------- Existem assim, três níveis de intervenção, as entidades com competência em matéria
de infância e juventude, as CPCJs e os Tribunais. Muitas vezes, as pessoas, confundem
muito, o trabalho das CPCJs com as resposta do acompanhamento e atendimento pessoal
prestado pelas IPSS.--------------------------------------------------------------------------------------------------- Só para esclarecermos aqui um pouco, porque de facto isto seria uma reflexão muito
longa, a Comissão intervém em situações de perigo, e necessita do consentimento dos pais
para essa mesma intervenção, enquanto que as entidades de primeira linha intervêm nas
situações de risco, e não necessitam desse consentimento, para fazerem o seu trabalho.
----- Não é fácil distinguir o risco do perigo, sendo uma realidade a articulação entre os
técnicos no sentido de analisarem os fatores de proteção e os fatores de perigo e melhor
avaliarem as situações em equipa multidisciplinar.------------------------------------------------------------- O processo que se desencadeia perante situações de perigo é complexo, compõe-se de
diferentes momentos com objetivos, tarefas e responsáveis diferentes, desde o atendimento
aos pais e às crianças, visitas domiciliárias, contactos telefónicos, contactos com as escolas,
com as IPSS, encaminhamentos para diferentes acompanhamentos na área da psicologia,
pediatria, pedopsiquiatria, consulta de alcoologia, dissuasão das toxicodependências
acompanhamento social, Banco de Leite; Tribunal entre muitas outras.-------------------------------- Todas as sinalizações são alvo de análise, nas situações mais complexas e urgentes
procede-se de imediato a diligencias sumárias, para recolha dos dados públicos e
administrativos disponíveis, contactando com os progenitores de uma maneira geral, as
CPCJ têm simultaneamente duas frentes de grande exigência, se por um lado atender as
crianças e às famílias, muitas vezes em grande sofrimento, nos chegam à Comissão
assustadas, defensivas, às vezes agressivas, sendo necessário estabelecer uma relação de
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confiança, respeito mutuo, colaboração, procurando soluções que garantam a proteção da
criança. Por outro lado trabalhar com a comunidade, com os parceiros da rede social numa
ótica de prevenir a violência e de aprofundamento da rede formal do Município, desejandose que este seja cada vez mais protetor e continue a colocar a criança no topo da sua
agenda.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- É de realçar que é a Câmara Municipal que assegura o funcionamento da CPCJ,
concretamente, no apoio logístico, nas instalações, informática, comunicações e transportes.
Todo este nosso trabalho é, na maior parte das vezes, invisível, em muitos casos mal
compreendido, na medida em que lida com situações familiares complexas para as quais é
sempre urgente encontrar as melhores soluções, e cada um dos parceiros é fundamental,
atrevemo-nos a dizer que é preciso toda a comunidade para proteger a criança, nenhum de
nós enquanto cidadãos está excluído e o desafio é muito grande.---------------------------------------- A Comissão de Proteção funciona em duas modalidades, é a modalidade alargada e a
modalidade restrita e é constituída por um conjunto de entidades parceiras, o Município, a
Segurança Social, o Ministério da Educação, a Saúde, as IPSS, o Instituto de Emprego e
Formação Profissional, as Associações de Pais, Associações de Jovens, Forças de
Segurança, Assembleia Municipal através de quatro elementos desta Assembleia,
Associações Desportivas, Culturais e Recreativas. ----------------------------------------------------------- A Comissão restrita integra sete técnicos para gestão de processos, trabalhando
diretamente com crianças em perigo e suas famílias, contando ainda com três técnicas das
Instituições, Centro Social e Paroquial da Borralha, o Banco de Leite e a Associação Arco
Íris.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente à caraterização processual foram trabalhados, durante o ano de d2018,
trezentos e 15 processos, que traduz um aumento de 47 processos relativamente a 2017.
Com este volume processual, mediante a disponibilidade de horas dos vários técnicos que
compõe a Comissão e apoio técnico, cada processo foi trabalhado em média 1 hora por
mês, o que é manifestamente insuficiente para o desempenho da atividade desta exigência
e responsabilidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente às crianças e jovens acompanhados por escalão etário, o maior número
de processos aparece nos escalões etários dos 15-17 anos, seguidos dos 11-14 anos,
seguidamente dos 3-5 anos, 6-8, 0-2, 9-10. Aumentou significativamente o número de
sinalizações nos escalões etários dos 3-5 anos, e seguidos dos 6-8 anos o que nos leva a
pensar que as sinalizações começam a ser cada vez em idades mais precoces, o que nos
permite de facto, ter uma intervenção o mais cedo possível.--------------------------------------------- No que respeita às problemáticas mais sinalizadas a principal problemática é
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transversal ao país, e Águeda não é exceção, que é a sinalização de crianças e jovens por
exposição direta ou indireta a comportamentos que possam afetar o seu bem estar e
desenvolvimento, traduzindo as consequências da violência doméstica nas crianças e nos
jovens, é o flagelo que todos os dias nos entra para dentro de casa pela comunicação social
infelizmente, esta problemática incide mais nos escalões etários entre os três e os seis
anos, portanto, crianças muito pequenas expostas a situações diretas ou indiretas de
violência doméstica.---------------------------------------------------------------------------------------------------- A segunda problemática mais sinalizada foi a negligência, com maior incidência entre os
0 e os 8 anos de idade, segue-se o absentismo escolar, com maior incidência entre os 15 e
os 17 anos de idade.--------------------------------------------------------------------------------------------------- As medidas de promoção e proteção mais aplicadas são as consideradas em meio
natural de vida, é de salientar que o papel das Comissões não é retirar as crianças aos pais
como se faz crer muitas vezes.-------------------------------------------------------------------------------------- Qualquer das medidas aplicadas requer a colaboração dos pais e o respetivo
consentimento, portanto, a medida mais aplicada é o apoio junto dos pais, e seguido deste
apoio, junto de outro familiar.----------------------------------------------------------------------------------------- As situações de acolhimento residencial, tivemos, durante o ano 2018, apenas 7
crianças acolhidas em instituições.-------------------------------------------------------------------------------- As entidades que continuam a sinalizar mais são, os estabelecimentos de ensino,
seguidas da GNR e do Ministério público, salientamos aqui, mais uma vez, o pequeno
número de sinalizações das IPSS do Concelho e dos Serviços de Saúde. ---------------------------- Continua a existir ainda um número considerável de sinalizações realizadas de forma
anónima, portanto sem formação, pessoas que telefonam para a Comissão, não se
identificam e fazem as suas denuncias de forma anónima e também por vezes, em papeis
escritos que nos aparecem na caixa do correio, todas estas sinalizações têm que merecer a
nossa atenção e análise. ------------------------------------------------------------------------------------------- Necessidades e aspetos a melhorar. A necessidade mais premente neste momento é
de facto a do reforço administrativo, colocando uma pessoa permanente que não esteja
dependente de programas de emprego, que levam às sucessivas substituições, e
consequentemente podendo colocar em causa a proteção de dados e a confidencialidade.
Quando as pessoas estão aptas para realizar todas as tarefas da CPCJ têm de facto que
sair, porque estão em programas do Centro de Emprego que têm uma duração, um timing
limitado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Este reforço justifica-se pelo acréscimo do trabalho administrativo, não só pelo aumento
de volume processual, mas também pela exigência cada vez maior por parte da Comissão
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Nacional, nomeadamente no que concerne à aplicação informática, cada criança tem um
processo físico numa capa e todas as peças do processo têm que ser inseridas na aplicação
informática, e de facto, se pensarmos, temos que inserir trezentos e quinze processos na
aplicação e não temos capacidade de resposta, neste momento.----------------------------------------- Também, ainda a disponibilização de uma viatura descaracterizada, em permanência,
afeta exclusivamente ao trabalho desenvolvido pela Comissão, de forma a viabilizar
qualquer diligencia para o exterior, de acordo com a prontidão inerente a cada situação.---------- Estas são as nossas necessidades mais prementes, e não nos podemos esquecer, e
quero salientar aqui, que segundo as estatísticas, os números que apresentamos
correspondem apenas a 10% das situações de maus tratos, o que significa que 90% se
encontram invisíveis , passam despercebidos, e nós não podemos baixar os braços, não
podemos ficar indiferentes e temos que sinalizar.-------------------------------------------------------------- O trabalho é muito e num esforço de cidadania ativa, podemos reforçar a nossa missão
que é, promover os direitos e proteger as crianças e jovens, sendo sempre como mote o seu
superior interesse.”------------------------------------------------------------------------------------------------------ Brito António Rodrigues Salvador – Presidente da Assembleia: --------------------------------- “Não querendo levar este assunto para debate, apenas algum esclarecimento que
queiram ver prestado pela Dr. Isabel sobre o relatório”------------------------------------------------------- Luís Miguel Marques Vidal de Oliveira – CDS; -------------------------------------------------------- “Senhora professora pedia-lhe apenas que nos indicasse, no seu entender, quais são
as entidades a quem se deve recorrer para podermos suprir as necessidades que
considerou mais urgentes?”------------------------------------------------------------------------------------------ Isabel Santiago --------------------------------------------------------------------------------------------------- “A entidade com quem nós já contactamos, em reunião com a Senhora Vereadora, já
partilhamos estas dificuldades, são competências da Câmara Municipal como é óbvio,
proceder a estas respostas.”----------------------------------------------------------------------------------------- Marlene Domingues Gaio – PSD; -------------------------------------------------------------------------- “Depois da intervenção da Presidente da CPCJ, sinto-me, na obrigação enquanto
representante desta Assembleia Municipal da CPCJ, de tecer aqui alguns comentários e
também reforçar aquilo que foi por ela aqui dito.---------------------------------------------------------------- Para não me alongar, trago aqui meia dúzia de pontos, e permitam-me que me socorra
desta ajuda.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Os números que ouvimos hoje, são francamente assustadores, os processos de
violência doméstica têm de facto dominado a atividade da CPCJ, e estes números de
violência doméstica, é bom que tenhamos consciência disto, não são em Lisboa, não são no
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Porto, não são no Algarve, são em Águeda, no nosso Concelho, e desenganem-se meus
senhores, como disse aqui a Isabel, estes números não são reais, a realidade é bem pior.-------- E muito embora a CPCJ lute com poucos recursos, aqui já foi dito que cada técnico
consegue dedicar uma hora por mês a cada processo.------------------------------------------------------- Temos também uma assistência administrativa que é insuficiente e lutamos também
com alguma dificuldade, relativamente ao veículo que permite que se faça, nomeadamente
as visitas domiciliárias.------------------------------------------------------------------------------------------------- Mas a verdade é que se denúncia ainda muito pouco, ainda se promove o entre marido
e mulher não se mete a colher, e perdoem-me a expressão mas, temos que meter a colher
sim, aliás temos que meter o faqueiro todo. Porque por trás deste marido e mulher existem
crianças, que são elas próprias vitimas desta violência de forma direta ou indireta, e estas
crianças são violentadas, são estupradas, são agredidas por quem em primeiro lugar, as
devia proteger, e se quem as devia proteger não o faz, somos nós os responsáveis por elas,
por protege-las, e devemos denunciar, porque a violência também acontece em Águeda, na
casa de muitos dos nossos vizinhos, de alguns nossos familiares e muitas vezes nossos
amigos, cabe-nos denuncia-la, e nós como membros da Assembleia Municipal, como
Presidentes de Junta, temos o dever acrescido de o fazer.-------------------------------------------------- A minha intervenção de hoje, enquanto membro da Assembleia Municipal, elemento
nomeado pela Assembleia Municipal na CPCJ, é no sentido de vos sensibilizar para esta
problemática, para a atividade meritória que é desenvolvida na CPCJ de Águeda,
brilhantemente presidida pela Educadora Isabel, secundada por um colégio de técnicos, que
também eles fazem um trabalho notável.------------------------------------------------------------------------- Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente; --------------------------------------- “Antes de mais reiterar aqui a nossa admiração pelo trabalho prestado pela CPCJ,
dizermos que a Câmara tem-se demonstrado bastante sensível a este trabalho, lembrarmos que temos três recursos afetos em permanência à CPCJ. Temos uma técnica
administrativa, uma técnica superior, que está catorze horas por semana, mas todos
sabemos que está lá todo o tempo que é necessário.--------------------------------------------------------- Também temos um contrato de emprego e inserção que vai rodando mas que
constantemente lá está. Portanto são três recursos, promovidos pela Câmara, em termos de
recursos humanos. Esta situação de pedir mais apoio administrativo está a ser resolvida, e
temos já, inclusivamente encaminhada uma pessoa, que muito em breve, irá reforçar esta
equipa de apoio da Câmara Municipal à CPCJ. ---------------------------------------------------------------- Relativamente à questão das viaturas, queria também dizer que elas estão
permanentemente disponíveis, para a CPCJ, na Câmara, como sempre têm estado.” ---------
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----------------------------- PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA --------------------------------------- Neste ponto foram feitas as seguintes intervenções que se transcrevem na íntegra:---------- Paulo Jorge Reis Tavares – PUF de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga; --------------------- “Em primeiro lugar queria agradecer, na pessoa do Sr. Carlos Correia, a amabilidade
que teve em ceder o espaço para a realização desta Assembleia.---------------------------------------- Queria também dar os parabéns ao nosso já colega, Sérgio Neves, pela vitória, também
uma palavra de apreço, a todos os concorrentes, e também ao bom resultado do CDS,
vocês perdoem-me mas acho que o devo salientar.----------------------------------------------------------- Em relação aqui à nossa União de Freguesias, eu não me vou alongar muito, até
porque a hora vai andando, e temos muitos assuntos para falar.----------------------------------------- Penso que é conhecida a posição da atual Junta de Freguesia em relação à mesma,
nós queremos, penso que eu e todos os Presidentes de Juntas, queremos Juntas de
Freguesia de excelência, queremos Juntas de Freguesia onde de facto morar, trabalhar,
seja considerado bom e sejam atrativas.-------------------------------------------------------------------------- Águeda tem tido um desenvolvimento industrial que é notório, nos últimos anos, fruto do
investimento da Câmara Municipal, até já foi debatido no estado do Concelho, na minha
opinião passa muito pelo aspeto demográfico, daí a questão das políticas de cativação das
pessoas para morarem, para virem para cá é fundamental.-------------------------------------------------- Isso é no fundo a nossa linha de orientação, não diria nosso projeto, porque as Juntas
não têm meios para isso, como toda a gente sabe, mas é aí que está centrada a nossa força
e a nossa dedicação para que isto aconteça, nomeadamente na minha Junta.------------------------ Sei que é usual nestas Assembleias Municipais centralizadas, o Presidente da Junta de
Freguesia fazer uns pedidos, penso que toda a gente está à espera disso, e eu não vou fugir
à regra.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nos últimos dias, tenho andado a pensar no que é que hei-de pedir ao Senhor
Presidente da Câmara Municipal, e verdade seja dita, o Senhor não me tem facilitado muito
a vida. Não me tem facilitado a vida, porque nós precisamos de máquinas, o Senhor lá vai
desenrascando, nós precisamos de ajuda, o Senhor vai ajudando.--------------------------------------- Eu sugeri uma plataforma para os pedidos da Junta e lá a dita surgiu, e portanto eu
resolvi fazer-lhe uma maldade, e a maldade que eu resolvi fazer, foi a de fazer três pedidos
impossíveis, é claro que as coisas só são impossíveis até estarem feitas, e eu confio que o
Senhor Presidente da Câmara as irá conseguir fazer ou, pelo menos, e agora fora de
brincadeiras, tenho a certeza que as irá tentar fazer.---------------------------------------------------------- O primeiro pedido tem a ver com o nosso Instituto Duarte Lemos, com o IDL, dentro
daquilo que é a atratividade das nossas Juntas de Freguesia, naturalmente está aquilo que
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nós pomos ao dispor da população. Para qualquer Freguesia ter um estabelecimento de
ensino que era ou foi e é de excelência, é uma grande mais valia para nós.--------------------------- A redução política que houve, em termos de número de turmas, naturalmente afetou
muito o Instituto e afetou a própria população.------------------------------------------------------------------ Deixo aqui o pedido ao Senhor Presidente da Câmara, dentro até, das competências
que cada vez mais as Câmaras têm na área da educação, que aproveite melhor o IDL, que
disponibilize, dentro do possível, mais algumas turmas. Se calhar, não sou demasiado
otimista, em pensar que chegará à atividade que tinha, mas pelo menos, uma atividade mais
substancial, penso que era muito importante para a nossa Freguesia, e era muito importante
até para o Concelho, até pela excelência do estabelecimento.--------------------------------------------- O segundo pedido tem a ver com o estado das nossas estradas, valetas, etc.------------------ O Senhor Presidente da Câmara há umas semanas atrás, pediu a todos os Presidentes
de Junta para fazerem um levantamento destes casos. Nós já fizemos, as contas são muito
simples, temos onze quilómetros, mais ou menos, de estradas por alcatroar, corresponderão
cerca de trinta e cinco mil metros quadrados das estradas, a um investimento entre
quatrocentos mil a meio milhão de euros, coisa pouca.------------------------------------------------------- Claro que o Senhor, também mais uma vez, não me facilitou muito a vida porque
desses onze quilómetros,nas últimas semanas, já alcatroou quatro, já deu um avanço bom.
Sabe, é uma necessidade, e penso que toda a gente que aqui veio hoje, à Assembleia,
percebe isso, não só as pavimentações mas também a questão dos próprios passeios que,
em virtude das obras de saneamento, ficaram muito danificados. É um pouco a imagem da
Freguesia, que está um pouco afetada. Sei que é quase impossível fazer tudo num
mandato, mas como o Senhor já disse muitas vezes, e é verdade, aquilo que se vai fazendo
é aquilo que menos falta fazer, portanto vamos avançando nesse sentido.---------------------------- O Sr. Fernando Almeida teve aqui uma intervenção, de facto há ruas que há muitos
anos estão a ser solicitadas, a Rua do Cabo da Sebe.------------------------------------------------------- Está ali outro Sr. Fernando, que também tem repetidas vezes, na Assembleia de
Freguesia feito esses pedidos, como muitos outros. Tínhamos o caminho da GAFA que já foi
alcatroado …temos muitas ruas.----------------------------------------------------------------------------------- Por fim, o pedido dos pedidos, as acessibilidades, não somos uma Freguesia com uma
localização excecional, uma ligação Águeda-Aveiro, por Travassô, seria ouro sobre azul,
coisa pouca.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Não sei exatamente em que ponto é que estará esse processo, era uma grande mais
valia para o Concelho e também para a nossa Freguesia. Em Assembleias anteriores o
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assunto já foi discutido,o Senhor Presidente vai dando conta, daquilo que são os avanços,
nesse domínio.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente; ---------------------------------------”Quero saudar, mais uma vez o Senhor Presidente da União de Freguesias, agradecerlhe esta receção e dizer-lhe que efetivamente cá vamos andando e fazendo, não fazemos
tudo e não faremos tudo, não faremos tudo bem mas, tentamos enganar-mo-nos o mínimo
que podemos, e temos vindo a construir, até porque as condições climatéricas têm-nos
permitido este ano, andar relativamente cedo. Portanto, em temos de organização dos
nossos trabalhos temo-lo feito, temos um ano um bocadinho atípico a esse nível, as
condições climatéricas têm-nos permitido fazer bastantes obras um pouco por todo o
Concelho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Relativamente à questão do Instituto Duarte Lemos, dizer-lhe que eu e a Senhora
Vereadora, estivemos muito recentemente numa reunião com a Senhora Secretária de
Estado da Educação, em Lisboa, e um dos assuntos que nós abordamos, e abordamos com
alguma veemência esta questão do Duarte Lemos. ----------------------------------------------------------- Para nós, o Duarte Lemos ocupa aqui um espaço onde deveria estar uma escola
pública, inclusivamente sabemos que esta escola apesar de ser uma escola privada, nunca
funcionou aos olhos da população como tal, porquê? Porque os alunos nunca foram
selecionados, vinham para a Duarte Lemos com a mesma naturalidade e com os mesmos
custos, para os pais, como para qualquer outro tipo de escola.-------------------------------------------- E o facto é que esta escola faz aqui falta, aliás percebeu-se que na reestruturação que
foi feita pelo Governo, esta escola destino, que seria a escola de Valongo, acabou por não
resultar, porque a esmagadora maioria dos alunos que não conseguiram entrar na Duarte
Lemos foram encher, ainda mais, as escolas de Águeda, que estão, algumas delas, sobrelotadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Estabelecemos também
completamente

algum tipo de comparações que não nos parecem

bem conseguidas nomeadamente há outros

colégios aqui à volta que

mantêm o regime de Associação com o Governo com umas contas que nós próprios temos
alguma dificuldade em perceber, e estou a referir-me em concreto ao Colégio de Albergaria,
ou seja há aqui realidades diversas. A Senhora Secretária de Estado tem um entendimento
muito forte sobre esta matéria, percebemos que não vai ser fácil vergá-la, mas de qualquer
modo deixamos, e de que maneira, este recado.--------------------------------------------------------------- Relativamente às pavimentações. Temos muitas pavimentações em curso, não faremos
tudo, mas fazemos bastante.-------------------------------------------------------------------------------------
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----- E Águeda-Aveiro, só para lhe dizer duas coisas, nas obras recentemente apresentadas
pelo Governo, para o horizonte 20-30, aparece-nos lá uma ligação, aliás somos o único
Concelho que tem uma ligação ao nosso Parque Empresarial do Casarão e depois a Aveiro,
no entanto, como toda a gente sabe, a Câmara Municipal defende com toda a veemência
esta ligação por Travassô. Amanhã, tenho uma reunião com o Eng. Ribau, porque nós
estamos a preparar Águeda e Aveiro, a conversarmos uns com os outros, para reunirmos
esforços, porque entendemos que esta ligação interessa aos dois de igual modo. Ainda não
tenho noticias, mas estamos a trabalhar para isso.------------------------------------------------------------ Brito António Rodrigues Salvador –Juntos;------------------------------------------------------------- “Deram entretanto entrada na mesa duas moções, pelo que têm que ser apreciadas e
votadas de imediato, uma moção do grupo municipal do CDS, e outra moção do grupo
municipal do PSD, peço, por favor, ao Dr. Miguel Oliveira que viesse ler a moção.”----------------------------------------------------------------- Moção ---------------------------------------------------------------- Luís Miguel Marques Vidal de Oliveira – CDS; -------------------------------------------------------- “Esta moção, é moção do grupo municipal do CDS, como sempre aberta à participação
de todos que queiram aderir a ela e que visa mostrar a nossa solidariedade no momento
oportuno, que é este, com a Comunidade Portuguesa e o Povo da Venezuela e diz assim:------- “A Assembleia Municipal de Águeda expressa a sua solidariedade com a Comunidade
Portuguesa emigrada na Venezuela, povo que sofre e enfrenta uma situação de opressão
política, de condicionamento na imprensa, de falta de independência dos órgãos judiciais, de
carência económica, de escassez de bens essenciais, de desrespeito pela propriedade
privada, de insegurança e criminalidade descontrolada, de corrupção sem precedentes nas
instituições públicas e organismos do Estado e de acentuada incapacidade dos serviços
públicos de cuidados de saúde, de assistência social, de abastecimento de água, de
eletricidade e de recolha de resíduos para dar resposta às necessidades mais básicas e
elementares da população.------------------------------------------------------------------------------------------- Condenamos o apoio e a distribuição de equipamentos e armamento às milícias
políticas fomentadas pelo regime, que atuam impunemente, reprimem manifestações
pacíficas, invadem casas, ameaçam e agridem opositores , a coberto e com complacência
das autoridades civis e militares.------------------------------------------------------------------------------------ Condenamos a destruição de ajuda internacional, apelamos ao fim do bloqueio à sua
entrada no país e que a sua distribuição se faça sob supervisão de observadores indicados
pelos Estados e instituições doadoras.---------------------------------------------------------------------------- Condenamos a instrumentalização do sistema judicial para perseguir e calar as vozes
discordantes e os opositores políticos.------------------------------------------------------------------------
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----- Condenamos a utilização dos recursos do Estado para o apoio seletivo aos seus
simpatizantes políticos e a intimidação dos descontentes.--------------------------------------------------- Apelamos às autoridades venezuelanas, às legitimas e às de facto, para a realização de
eleições presidenciais verdadeiramente livres e democráticas, sob acompanhamento e
supervisão da comunidade internacional, nomeadamente através da Organização das
Nações Unidas, da União de Estados Americanos, da União Europeia, da União IberoAmericana e de Organizações Não Governamentais.--------------------------------------------------------- Apelamos ao Governo de Portugal que mantenha o acompanhamento atento e prudente
da situação, em articulação com os organismos e parceiros internacionais.---------------------------- Apelamos ao Governo de Portugal que diligencie os preparativos necessários para, em
caso de necessidade, acautelar, por todos os meios, a vida e os bens da Comunidade
Portuguesa residente na Venezuela.------------------------------------------------------------------------------- Apelamos ao Governo de Portugal que, em coordenação com as autarquias e as suas
associações representativas, apoie as iniciativas locais que visam a integração de
imigrantes, nomeadamente os provenientes da Venezuela.------------------------------------------------- Apelamos à Câmara Municipal de Águeda que acompanhe e apoie ativamente os
nossos concidadãos que desejem refúgio no nosso território, nomeadamente no que
respeita aos procedimentos burocráticos, ao alojamento, ao apoio social, ao emprego, à
educação e à inserção social, de forma que, podendo e querendo, se possam cá fixar e
residir como membros de pleno direito da nossa comunidade local.-------------------------------------- Apelamos à Câmara Municipal que exerça as competências que tem e que rapidamente
ponha em pleno funcionamento o Gabinete de Apoio ao Emigrante e o Centro Local de
Apoio e Integração de Migrantes.----------------------------------------------------------------------------------- Apelamos ao Grupos Parlamentares da Assembleia da Republica que mantenham um
seguimento atento da evolução da situação na Venezuela e que nos acompanhem neste
voto de solidariedade com a Comunidade Portuguesa e o Povo da Venezuela e nos apelos
ao Governo de Portugal e às autoridades venezuelanas.-------------------------------------------------- Apelamos às autarquias que nos acompanhem neste voto de Solidariedade com a
Comunidade Portuguesa e o Povo da Venezuela e que disso deem conhecimento ao
Governo de Portugal, à Assembleia da República, à ANMP, à ANAFRE e à Embaixada da
Venezuela em Portugal.----------------------------------------------------------------------------------------------- Ana Rita de Brito Carlos – PSD; ----------------------------------------------------------------------------”Pelas razões invocada pelo deputado Miguel Oliveira, do grupo municipal do CDS, o
grupo municipal do PSD associa-se à moção apresentada.---------------------------------------------
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------ Não havendo mais intervenções, passou-se a votação, tendo sido a moção
apresentada pelo CDS, aprovada por maioria com três abstenções do grupo municipal do
PS.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Declarações de Voto: ----------------------------------------------------------------------------------------- Manuel Augusto de Almeida Farias – PS; --------------------------------------------------------------- “Senhor Presidente, não apoiei a moção apresentada pelo grupo municipal CDS-PP,
pela grave omissão que faz ao bloqueio económico financeiro e diplomático que há cerca de
dez anos asfixia a autodeterminação do Povo Venezuelano, que se façam eleições com
urgência num quadro de liberdade efetiva.”---------------------------------------------------------------------- Paulo Sérgio Gomes Tomaz – PS; ------------------------------------------------------------------------- “Por motivos análogos, aos do meu Camarada Farias, não apoiei esta moção porque
não posso concordar com o sistema internacional que, em primeiro lugar verga os pobres,
coloca os pobres na miséria mais completa para que depois eles verguem os seus
Governos, sendo que, a solução para a Venezuela é que hajam eleições.--------------------------- Mas todo este texto era muito mais extenso do que isso e ignorava de facto sanções,
que nenhum país, nem a própria Alemanha aguentaria.”---------------------------------------------------------------------------------------------------- Moção ---------------------------------------------------------------- Carlos Filipe Correia de Almeida – PSD; ---------------------------------------------------------------- “Permitam-me que possa saudar também o Povo de Travassô e Óis da Ribeira, pela
lição de cidadania e democracia que nos deu no passado domingo, e dar um abraço ao
Sérgio de boas vindas, muito sucesso profissional neste mandato e de responsabilidade.
Responsabilidade porque o que Povo te deu, tem um peso tremendo nas tuas costas, não
só nas tuas, nas nossas, nas deste Executivo, mas isso falaremos mais tarde, se possível.------- Uma palavra, também, para a Senhora Presidente da CPCJ. Estamos no século XXI,
um século onde se troca um abraço, um carinho e um beijo por uma selfie e por um like,
levamos hoje aqui uma lição de como está a sociedade, voltaremos ainda hoje a falar sobre
isto. Mas o que me trouxe aqui foi o Povo e para o Povo e porque entendemos que é
necessário apresentarmos esta moção, passo a ler de seguida.------------------------------------------- “O Grupo Municipal do partido Social Democrata, representado na Assembleia
Municipal de Águeda, vem nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 25º. do Regimento
da Assembleia Municipal de Águeda, apresentar a seguinte moção: ------------------------------------- 1 – Considerando que até à realização das Eleições Intercalares, que ocorreram no
pretérito domingo dia 24-02-2019, não foi possível formar Executivo na União das
Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira;--------------------------------------------------------------------
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2 – Considerando que por essa via não se puderam ainda delegar as Competências
previstas em lei e já delegadas às restantes Freguesias e Uniões das Freguesias do
Concelho de Águeda;---------------------------------------------------------------------------------------------3 – Considerando que pela mesma razão não foram também outorgados os Contratos
Interadministrativos previstos em Orçamento, em linha com o verificado para com as
restantes Freguesias e Uniões das Freguesias do Concelho de Águeda;--------------------------4 – Considerando que pela razão atrás mencionada não foram disponibilizados os materiais
de armazém estabelecidos no Orçamento e já colocados ao dispor das restantes Freguesias
e Uniões das Freguesias do Concelho de Águeda;-------------------------------------------------------5 – Considerando que pelas razões atrás descritas há um manifesto prejuízo das gentes da
União das Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira; ----------------------------------------------------6 – Considerando que em benefício das gentes de Travassô e Óis da Ribeira urge
disponibilizar as verbas a que esta Junta de Freguesia teria direito nas mesmas condições
que as restantes Freguesias e Uniões das Freguesias do Concelho;------------------------------------- O Grupo Municipal do PSD propõe que a Assembleia Municipal delibere: ------------------------ Uma recomendação ao Executivo Municipal para que, no mais curto espaço de tempo,
e a partir da tomada de posse do Novo Executivo da referida Junta de Freguesia da União
das Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira, proceda ao seguinte:-------------------------------------- a) Atribuição de Apoio Extraordinário à Junta de Freguesia da União das Freguesias de
Travassô e Óis da Ribeira correspondente às verbas não concedidas relativas à Delegação
de Competências para o ano de 2018;----------------------------------------------------------------------------- b) Contratualização do Acordo de Delegação de Competências de modo a que as
verbas relativas ao ano de 2019 seja disponibilizado em linha com o verificado com as
restantes Freguesias e Uniões de Freguesias;------------------------------------------------------------------- c) Atribuição de Apoio Extraordinário em Materiais não disponibilizados em 2018 e
previstos em Orçamento;----------------------------------------------------------------------------------------------- d) Libertação do Apoio em Materiais previsto em Orçamento para o ano de 2019, para
a referida Junta;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- e) Contratualização dos Acordos Interadministrativos previstos para o ano 2018, bem
como para o presente ano 2019.------------------------------------------------------------------------------------ Pedro António Machado Vidal – PJ da União das Freguesias de Préstimo e Macieira;
----- “O CDS concorreu às eleições de Travassô e Óis da Ribeira, com um objetivo, que foi
fazer parte da solução e não de um problema criado no passado, sendo esta a nossa
convicção, aquando da apresentação da nossa candidatura a qual vimos o nosso partido
representado nesta União de Freguesias ao fim de dezoito anos, nós como é óbvio,
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juntamo-nos à moção aqui descrita pelo Partido Social Democrata porque a população de
Travassô e Óis da Ribeira não se pode ver privada de um direito que é seu, a Câmara
Municipal, julgo ter cometido um lapso, estará ainda em tempo, de vir retratar-se,
relativamente a um documento.------------------------------------------------------------------------------------- Aqui dizia, e julgo que hoje o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Águeda, terá
tempo de o fazer, apesar de já ter sido confrontado com um e-mail que a CNE lhe enviou, e
que dizia: “Não tenham ilusões, se quiserem recuperar o tempo perdido, votem neste
projeto, pois ele tem o apoio total do Executivo Municipal, mais, não se deixem iludir, pois
todas as verbas que estão destinadas à União de Freguesias passarão pelo Executivo
Municipal e só com o seu aval seguirão o percurso para o qual se destinam”.------------------------- Não concordamos com isto como é óbvio, repudiamos. Esta frase não reflete os valores
de Abril, e muito menos os valores que nós aqui defendemos, que é o valor da democracia e
como tal contem com o apoio do CDS para que todo o dinheiro que a vossa população
precisa, sobretudo a ti Sérgio que ganhaste as eleições, de uma forma clara, transparente e
limpa, venhas a usufruir desse dinheiro em prol da tua população da melhor forma possível.”
----- Pedro Miguel Alpoim Marques – Juntos; -----------------------------------------------------------------”Em

nome

do

Juntos,

temos

uma

questão

relativamente

à

delegação

de

competências.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Há necessidade do Senhor Presidente da Junta eleito, reunir com o Senhor Presidente
da Câmara, para ser deduzido as tarefas que foram suportadas pela Câmara, e também há
uma situação relativamente a trabalhos que não terão sido executados, nomeadamente a
limpeza de estradas, se não foram executadas no ano de 2018, não poderão ser suportadas
agora pela Câmara uma vez que haveria uma repetição, ano de 2018 e ano de
2019.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hilário Manuel Ferreira dos Santos – PSD; ------------------------------------------------------------- “A primeira nota, agradecer ao Paulo Tavares, duplamente, como Presidente da Junta,
por aqui nos ter recebido. E digo duplamente porque conseguimos ter aqui, aquilo que não
conseguimos em Águeda, que é ter um projetor para podermos projetar aquilo que as
pessoas na Assembleia Municipal querem, não conseguimos ter isso na Assembleia do
Orçamento em Águeda, e por isso parabéns Paulo, porque em Águeda isso é muito difícil,
na Smart City, aqui sem net, conseguimos isso.---------------------------------------------------------------- A segunda nota, é sobre esta última intervenção, assistimos aqui a um ato de pura
independência entre, a Câmara Municipal e o seu Executivo e o Grupo Municipal dos
Juntos, onde o Senhor Vice-Presidente se retirou para o lado, para dar instruções ao Pedro
Alpoim para vir aqui fazer esta figura, estas perguntas.---------------------------------------------------
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----- Não era preciso, bastava o Senhor Presidente da Câmara ou o Senhor Vice-Presidente
fazerem essa intervenção, acho que fica muito mal, andarmos aqui a fazer de papagaios
dos outros.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Em relação às questões aqui levantadas, é evidente que o que nós viemos propor foi
um subsídio equivalente às delegações de competências, porque já não pode haver
delegação de competências do ano anterior, isso é óbvio, e é evidente que, o Grupo
Municipal do PSD, ao propor isto, está sensível, que se efetivamente foram feitos
investimentos ou gastos pela Câmara Municipal, no âmbito das delegações de
competências, elas terão que ser acertadas pelo próprio Senhor Presidente da Junta que
estará, obviamente disponível para isso, nem sequer lhe pergunto, é do bom senso.--------------- Mas, o que não é do bom senso é dizer o que não se gastou, o que não limpamos o ano
passado então já não precisamos de limpar segunda vez, não, nós precisamos mesmo de
limpar segunda, terceira, quarta e quinta vez, o que nós nunca devíamos ter deixado era a
Freguesia ao abandono o ano passado, mas isso são outros rosários.---------------------------------- Está dado o esclarecimento à nossa proposta”.----------------------------------------------------------- Brito António Rodrigues Salvador –Juntos;-------------------------------------------------------------”Aproveito para recordar ao Senhor deputado Hilário Santos, que felizmente, em
Águeda, também tínhamos uma tela, também tínhamos o equipamento, apenas faltava que
o Senhor deputado ao querer fazer a apresentação tivesse o processo no formato respetivo,
como trouxe a Senhora Presidente da CPCJ, é só porque falta à verdade e é preciso repor a
verdade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hilário Manuel Ferreira dos Santos – PSD; ------------------------------------------------------------- “O Senhor Presidente é capaz de explicar o que é que faltava ao Grupo Municipal do
PSD? Que eu não cheguei a perceber, e como tenho alguma noção da informática fiquei na
dúvida.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Brito António Rodrigues Salvador –Juntos;------------------------------------------------------------- “Vou-lhe explicar o que é que faltava. Solicitamos que o Senhor deputado, que solicitou
a apresentação, transforma-se a apresentação em PDF. Assim que foi solicitado veio um email a dizer que já não estava interessado em apresentar. Os meios estavam disponíveis,
há e-mails nesse sentido, por isso não vale a pena estarmos aqui com pequenos
pormenores que não têm relevância absolutamente nenhuma”-------------------------------------------- Hilário Manuel Ferreira dos Santos – PSD; ------------------------------------------------------------- “O Senhor estará esquecido? O que pediu foi que lhe fosse entregue os documentos
antes, foi isso que nós negamos”.---------------------------------------------------------------------------------- Brito António Rodrigues Salvador –Juntos;---------------------------------------------------------

Ata da 1ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 28/fevereiro, 8 e 14/março/2019

26

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA
----- “Em parte alguma está escrito isso, e desafio-o para na próxima Assembleia Municipal,
trazer isso em que eu exigi que fosse entregue.”--------------------------------------------------------------- Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente; --------------------------------------- “Senhor Presidente, se me permitem esclarecer, queria dizer que este Executivo é
fantástico, porque tem vindo a preparar um conjunto de situações que abrem caminho a que
aconteça aquilo que agora estão aqui a pedir, mas de uma forma diversa, porquê? Esta
moção aponta num sentido de qualquer coisa pode e deve e tem o caminho claramente
aberto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Primeira questão, relativamente às Delegações de Competências e atribuições de
Contratos Interadministrativos.--------------------------------------------------------------------------------------- Nós ainda recentemente, na última Assembleia Municipal extraordinária, curiosamente,
trouxemos aqui um conjunto de novos Contratos Interadministrativos e Apoios, de quê?
Daquilo que não foi executado no ano passado, acho que abrimos o caminho a que isso
possa acontecer exatamente da mesma forma. Mais, eu até acho, sem estar aqui a
adivinhar, que o Sr. Presidente da Junta de Travassô vai chegar junto de mim e vai-me
propor qualquer coisa diferente, porque o Contrato Interadministrativo que pretendia fazer o
ano passado, estou a supor, que terá agora outro tipo de prioridades, e provavelmente
aquela quantia podemos transferi-la para outra questão.---------------------------------------------------- Estamos abertos, porquê? Porque isso também já aconteceu no passado, portanto não
é nada de novo, apesar de todo este processo, portanto estamos aqui completamente
tranquilos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente à questão do Contrato de Delegações de Competências, temos que
acautelar aqui algumas questões legais. Mas atenção, o passo principal, aquilo que tem que
ser dado é a Assembleia de Freguesia de Travassô validar o Contrato da Delegação de
Competências, que nós temos com as outras Freguesias, e que ainda não temos com
Travassô, e a partir daí temos “auto-estrada” aberta para funcionarmos desta maneira,
portanto, Senhor Presidente da Junta, desejo e desejamos todos, que a instalação da
Assembleia de Freguesia seja feita no mais curto espaço de tempo, promova logo na
primeira reunião, se possível, a aprovação do Contrato de Delegação de Competências, e
naturalmente temos via aberta para fazer tudo o resto. Percebo o momento, percebo o
objetivo, nada estava posto em causa, o que está aqui quase nada de novo, é a minha
ideia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Não havendo mais intervenções, a moção apresentada pelo PSD, foi colocada a
votação tendo a mesma sida aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------- Humberto José Tavares Moreira – Juntos; ----------------------------------------------------------
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----- “Antes de mais gostava de felicitar o Senhor Presidente da Junta da União de
Freguesias pelo acolhimento e em paralelo ao Rancho Folclórico de Crastrovães pela
receção aqui, na vossa sede.---------------------------------------------------------------------------------------- Para iniciar a minha intervenção, vou inicia-la com uma felicitação ao Senhor Presidente
da União de Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira, em nome do Grupo Municipal dos
Juntos, pelo resultado que obteve nas últimas eleições, não podíamos deixar de o fazer,
ainda mais com o resultado que obteve, que lhe dará todas as condições e toda a moral
para poder de alguma forma recuperar este hiato de um ano e meio.------------------------------------ Travassô e Óis merecem, e da nossa parte terá todas as garantias e o apoio, como viu,
ainda há pouco, com o sentido de voto que tivemos. Esperemos que consiga recuperar
porque Travassô e Óis fazem parte do nosso Concelho, embora muitos queiram passar a
mensagem que nós não pensamos assim, mas é mentira, e digo com todas as letras, é
mentira. Travassô e Óis merecem e vão ter aquilo que precisam.----------------------------------------- Uma palavra, ainda muito especial, para o Sérgio no sentido de que é muito fácil no
discurso de vitória saírem-nos coisas da boca, nós não queremos euforia, mas Senhor
Presidente, eu por acaso, tive oportunidade de ouvir o discurso dele, feito lá, à beira do
Cruzeiro, e a primeira coisa que ele pediu foi, vamos enterrar aqui os machados de guerra,
foi esta a expressão que ele usou, no sentido de, não quero mais quezílias antigas, não
interessa, vamos trabalhar, vamos olhar para a frente. Sérgio é isso que nós queremos
também, acredita que é honesto da nossa parte, vamos seguir em frente e vamos dar a
Travassô e Óis tudo aquilo que precisam. ----------------------------------------------------------------------- Continuando a minha intervenção, e agora respondo ao meu colega Hilário, nós aqui
não somos de achegas, os e-mails das achegas deixamos para outros, nós conversamos e
estamos a conversar, e achei aquela intervenção à pouco, a propósito do Sr Vice-Presidente
e do Pedro, descabida, não faz qualquer sentido, vocês também falam entre vós,
provavelmente também combinam o que falam, o que dizem.---------------------------------------------- Nós aqui não escondemos nada, os Juntos têm a postura que têm, temos uma forma de
trabalhar diferente de um partido, obviamente, não somos um partido, e não escondemos
nada daquilo que fazemos, é às claras, como os Senhores veem, não há aqui nada
combinado, não há achegas, é meramente conversar sobre aquilo que se está a passar e no
decorrer desta mesma Assembleia.-------------------------------------------------------------------------------- Senhor Presidente da Câmara, eu não me recordo nos últimos anos, terem havido de
forma tão transversal, no Município de Águeda, obras um pouco por todo o lado. Fiz um
apanhado rápido, e Landiosa, Piedade, Trofa, Igreja, Redonda,Castanheira do Vouga,
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Carqueijo, Fontinha, Segadães, Barrô, Aguada de Baixo, Macinhata, Valongo, Fermentelos,
Belazaima, São Martinho, Lameiro e podia estar aqui mais um bocado.-------------------------------- Acredito que isto seja, aquilo que provoca alguma urticária, eu quando falo nisto ouço
algum ruído de fundo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Senhor Presidente, isto é para manter ao longo de 2019? Vamos ter aqui toda esta
força de obras? Espero que sim.”----------------------------------------------------------------------------------- Manuel Augusto de Almeida Farias – PS; -------------------------------------------------------------- ”Um obrigada especial ao Povo de Crastrovães, obrigada pela receção e pela
disponibilização das instalações que fizeram para nos acolher, este périplo das sessões da
Assembleia Municipal pelo nosso Concelho, e não apenas pelas sedes de freguesia, é um
exercício de cidadania do melhor que pode existir. Estamos todos, quem recebe e quem
participa, de parabéns.------------------------------------------------------------------------------------------------- Senhor Presidente da Mesa, atendendo ao objetivo desta minha intervenção, não
deveria descontar o meu tempo no Grupo Municipal do Partido Socialista, porque venho
fazer a defesa da honra.-----------------------------------------------------------------------------------------------Venho fazer a defesa da honra e foi isso que mais ou menos senti de impulso,na
passada sexta-feira, quando passei os olhos por aquele panfleto cirúrgico, que foi distribuído
ao Povo de Travassô e Óis da Ribeira, senti-me ofendido como membro desta Assembleia,
pela forma como é dito que os órgãos municipais são manipulados, são geridos, são
canalizados e nessa sequência, fiquei também satisfeito quando tive conhecimento que a
Comissão Nacional de Eleições interveio imediatamente, reconheceu a gravidade e a
importância daquela ação de campanha e ordenou, não é de outra forma intendível o termo,
ordenou que a Câmara Municipal, particularmente na pessoa do Senhor Presidente da
Câmara, se demarca-se e fizesse-se a sua declaração de independência.----------------------------- Não me apercebi que isso tenha acontecido, se aconteceu gostava de saber quando e
como? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Por outro lado o feedback que tivemos é que, no comício dessa sexta-feira à noite, o
panfleto cirúrgico acabou por ser assinado pelo Enfermeiro Jorge Almeida, através da
intervenção que fez no comício naquela União de Freguesias.--------------------------------------------- Eu de facto senti-me ofendido, na minha condição de autarca, membro desta
Assembleia Municipal, e dou por mim a pensar que um dia destes, os donos disto tudo ainda
ocupam os lugares da frente da Assembleia Municipal e atiram os membros do PS lá para
trás, qualquer dia poderemos assistir a uma situação dessas.---------------------------------------------- É certo que os machados de guerra, passadas as lutas, devem ser enterrados, mas o
ato foi suficientemente importante e grave, a Comissão Nacional de Eleições concedeu-lhe
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esse estatuto, e eu gostaria de saber se aconteceu essa tal declaração de independência
para nosso sossego, porque os fregueses de todas as outras Freguesias que não têm
Presidência de Junta de Freguesia dos Juntos, estarão defendidos? O panfleto diz que não
estarão, que haverá canalizações de verbas que não acontecerão com a mesma facilidade.”
----- Luís Miguel Marques Vidal de Oliveira – CDS; -------------------------------------------------------- “Naturalmente, venho agradecer a exposição muito útil e muito importante que aqui foi
feita pela Presidente da CPCJ, Isabel Santiago, foi também além disso uma intervenção
muito feliz e oportuna por parte da nossa representante na CPCJ, Marlene Gaio. São temas
da atualidade que dizem respeito a todos, e as Câmaras Municipais independentemente da
transferência de competências que é feita ou não pelo Estado Central, têm elas próprias
capacidade, dentro das competências que já têm, e dentro do âmbito mais alargado das
suas competências e funções, nomeadamente o prosseguimento do interesse público e a
defesa do bem estar e do desenvolvimento da comunidade, têm, a meu ver, o dever de
procurar junto das instituições locais, nas instituições, administração direta e indireta do
estado encontrar as melhores soluções para resolver os problemas que aparecem e por
outro lado ter uma ação pedagógica e preventiva, tanto nas escolas como em geral na
sociedade, para procurarmos debelar estes problemas que afetam as nossas crianças. Até
porque é bem sabido, a nossa luta de há muito tempo é a de denunciar o decaimento
demográfico do Concelho de Águeda, e sobretudo o baixo número de crianças por
habitante, que vamos tendo neste Concelho. ------------------------------------------------------------------- Estimemos bem as nossas crianças, isso é fundamental.--------------------------------------------- Senhor Presidente a primeira palavra, vai para a Junta de Freguesia, para os
concidadãos da União de Freguesias de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga, naturalmente
também ao Presidente do Centro Cultural de Crastrovães, Sr. Carlos Correia, pela forma
como nos estão a acolher, e também gostaria, de deixar uma palavra de felicitação ao
Sérgio Neves pela sua reeleição clara, como aliás tinha sido a primeira eleição clara e a
quem saúdo e a quem desejo as maiores felicidades no cumprimento do seu
mandato.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Também faço uma referencia de saudação à eleição do Ricardo Almeida, que dá ao
CDS um representante na Assembleia de Freguesia, pela primeira vez em dezoito anos.
Parabéns Ricardo, parabéns à tua equipa, trabalhem como disseram que iam fazer,
exercendo uma oposição construtiva e positiva e terão do povo a recompensa que é devida
a quem age pelo bem de todos e de boa fé.-----------------------------------------------------------------
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----- E o resultado obtido, nestas eleições, demonstra bem que o povo tende a castigar,
quem não seguiria, a não ser pelo seu próprio bem, e quem usa expedientes políticos de
má-fé.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Eu não venho aqui falar sobre o papel, o papel interessa-me pouco, é natural que
interesse a quem é daquela Freguesia, mas aí o povo já deu resposta. Eu venho falar de
outro assunto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Senhor Presidente da Câmara ao associar-se à campanha dos Juntos, usando ou
permitindo que se usa-se o cargo político que o Senhor desempenha. Senhor Presidente ao
manifestar o seu apoio enquanto membro em permanência do Executivo Municipal à
campanha dos Juntos, o Senhor usou o seu cargo público para fazer política partidária.----------- Ao dizer que os candidatos dos Juntos, contavam com o apoio da Câmara Municipal, o
Senhor usou o seu cargo público para favorecer, a parte política que pessoalmente mais lhe
agrada. Eu estou a referir-me a declarações suas, que estão publicadas e disponíveis na
internet, e eu não as ouvi só uma vez Senhor Presidente, eu estou a afirmar aquilo que eu
vi.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor tomou o partido dos Juntos, o senhor que em eleições intercalares, por ser
Presidente da Câmara, tem especiais deveres de neutralidade, de isenção e de
imparcialidade, tomou o partido dos Juntos.--------------------------------------------------------------------- O Senhor ao dizer que os eleitores não se devem esquecer que é à sua porta, que o
Presidente da Junta eleito, terá de ir bater quando quiser alguma coisa, o Senhor deixou
uma ameaça clara aos eleitores e aos eleitos, que não partilham a sua opinião política e que
não concordam com a parte que é representada pelos Juntos.-------------------------------------------- Ao fazer de forma tão óbvia, uma colagem da Câmara à candidatura dos Juntos, o
Senhor Presidente desrespeitou as suas obrigações de neutralidade e imparcialidade, como
já referi. O Senhor predicou um dos atos de abuso do cargo público, para favorecimento
político partidário, mais flagrantes que há memória em Águeda, e associou-se como
Presidente da Câmara eleito, inapelavelmente ao resultado dessa candidatura, como tal
Senhor Presidente, isto não é uma pergunta, isto é uma declaração, o Senhor foi claramente
o principal derrotado nas eleições de domingo.----------------------------------------------------------------- Senhor Presidente, alguém me dizia, preocupado, que o Senhor e o seu Executivo,
dava mostras de um certo amadorismo político e eu disse que não, que amadorismo não se
via certamente, pois o Senhor é o político profissional mais antigo, presente nesta sala. O
Senhor exerce cargos políticos remunerados, em regime de permanência, há mais de
catorze anos, não há amadorismo, dizia eu, quando muito, poderá haver algum cansaço,
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algum laxamento, que vem com o exercício continuado da função. Estava eu a desculpa-lo,
Sr. Presidente.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mas, Senhor Presidente isso foi há meses, o comportamento que o Senhor teve, nestas
eleições, espero eu que tenha sido por lapsos de língua, embora os chapéus de chuva
distribuídos à sua volta não me deixem grandes ilusões quanto à sua intenção.---------------------- Pior do que o amadorismo, o Senhor tem dado sinais preocupantes de madurismo. O
madurismo faz mal à imagem dos políticos e à política, e faz mal à cidadania.------------------------Senhor Presidente está a tempo, corrija. Espero sinceramente, Senhor Presidente, que o
Senhor corrija enquanto é tempo”.---------------------------------------------------------------------------------- Carlos Filipe Correia de Almeida – PSD; ---------------------------------------------------------------- “Senhor Presidente, novamente, agora mais descontraído, permita-me em primeiro
lugar um lamento, o facto deste ano ser bissexto, permitiria que esta Assembleia que
tradicionalmente é feita no último dia, passasse para a sexta-feira o que dava muito jeito, eu
agradeço, se for possível, nós não somos profissionais disto, ao contrário de outros, e fazer
este serões durante a semana não é fácil.----------------------------------------------------------------------- A segunda, e porque nós somos representantes do povo, não posso deixar de lhe ler
uma mensagem que recebi hoje, pelo facebook e que diz o seguinte:- “Caro amigo, e
deputado municipal, dê um alerta na Assembleia Municipal para o facto de no facebook da
Câmara Municipal publicarem todo o tipo de coisas, mas as coisas que interessam, tipo
editais da Assembleia Municipal, para que o povo assista, isso parece que não
interessa”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Eu devo confessar, uma vez que recebi, e sou representante do povo, não podia deixar
de o dizer aqui.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Depois de termos feito uma intervenção que basicamente é no sentido também, de
todos percebermos a pertinência de, agora resolvida a questão de Travassô, podermos
progredir em frente.---------------------------------------------------------------------------------------------------- Depois da Freguesia de Travassô e Óis da Ribeira terem dado uma resposta cabal, ao
manifesto escrito que aqui foi abordado, nós não podemos, não devemos deixar de refletir
sobre o mesmo. E o mesmo, na minha modesta opinião, é um verdadeiro atentado à
democracia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi em primeiro lugar um atentado às gentes de Travassô e Óis, à sua inteligência, à
sua capacidade de pensar, tendo estas dado a resposta que entenderam por necessário
dar, mas depois é um atentado às instituições que governam e superintendem o Concelho.
Em primeiro lugar ao Executivo Municipal e em segundo também a nós todos, muitas vezes
é fácil olharmos para os outros e não olharmos para nós. Nós mais direta ou mais
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indiretamente, também estamos visados neste manifesto que eu não vou classificar, a
melhor forma de o classificar é lendo a parte que eu entendo que é, permitam-me,
asquerosa, não tenham ilusões, diz-se, ao povo de Travassô e Óis, “se quiseram recuperar
o tempo perdido, votem neste projeto, pois ele tem o apoio total do Executivo Municipal”,
mais, “não se deixem iludir, pois todas as verbas que estão destinadas para a União de
Freguesias, passarão pelo Executivo Municipal”, cuidado, “só com o seu aval seguirão o
percurso para o qual se destinam”.--------------------------------------------------------------------------------- Vou-vos confessar uma coisa, o Salazar ficava envergonhado.-------------------------------------- Na frase anterior diz que a Câmara e a Assembleia Municipal, é gerida pelos Juntos,
Movimento Independente, portanto, nós todos que fazemos parte da Assembleia Municipal,
fomos no corrimão, e vamos nós todos, e quanto à Freguesia já deu a sua resposta. O
Executivo Municipal ainda não reuniu, tem obrigação de refletir sobre este assunto, e nós
aqui na Assembleia não podemos deixar esta questão passar impune, senão acobardamonos, os donos disto tudo já há muito tempo que começaram a cair.--------------------------------------- Esperava sinceramente, mas esperava do fundo do coração, que tivesse havido uma
retratação, todos nós temos momentos menos felizes, escritos é mais complicado, mas ditos
é fácil, qualquer um de nós, no calor da emoção, às vezes diz coisas que depois se
arrepende. Escreve-las e reafirma-las, fica mais complicado.------------------------------------------------ E é esta a sociedade que nós queremos para o século XXI. É uma sociedade onde são
festas, mas tem que se pagar a escola para os miúdos entrarem mais cedo, onde se tem
que pagar a saúde, onde temos que agradecer ao poder instituído, a cada momento, o facto
do que o nosso dinheiro estar a fazer aquilo que é exigido, eu naturalmente, e isto é
pessoal, não posso corroborar com isto. -------------------------------------------------------------------------- A última questão que gostava de levantar, é para o Humberto, não podia deixar esta
questão sem resposta, e o Senhor Presidente da Junta de Aguada de Cima vai corroborar
comigo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Olhando, andam obras no Concelho inteiro.---------------------------------------------------------------Também já falei à trezentos e tal dias, aqui, estrada da Canada, mas se quiser eu junto
à estrada da Canada, a estrada da Mata, a estrada do Cabeço da Igreja, são todas em
Aguada de Cima. E pasme-se, economias de escala que o Senhor Presidente da Câmara
falava. Está a ver como eu lhe arranjo soluções, não é só problemas, vá meter alcatrão em
Aguada de Cima que fica mais barato.---------------------------------------------------------------------------- E o Senhor Presidente da Junta de Aguada de Cima concorda comigo. Está a ver aqui
um partido e um movimento a concordarem. É para isto que nós cá estamos, para o bem
das populações.”----------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- Brito António Rodrigues Salvador –Juntos;------------------------------------------------------------- “Senhor deputado, pedia só para me esclarecer se há alguma coisa que esteja ilegal e
que, não tenha feito a Assembleia Municipal, no que respeita aos editais?”---------------------------- Carlos Filipe Correia de Almeida – PSD; ---------------------------------------------------------------- “ Senhor Presidente, eu só entendi que devia ler o que me mandaram.---------------------------- Eu disse, somos representantes do Povo, e como pediram para difundir esta
informação, eu fiz-lha chegar. “-------------------------------------------------------------------------------------- Brito António Rodrigues Salvador –Juntos;------------------------------------------------------------- “O edital está no site da Câmara Municipal de Águeda. Os editais são publicados nos
sítios onde devem ser publicados, cumprindo a lei.” ---------------------------------------------------------- Marlene Domingues Gaio – PSD; ------------------------------------------------------------------------- ”Trago mais dois assuntos. O primeiro tem a ver com uma situação que esta semana
surgiu, ou melhor, foi do conhecimento da maior parte de todos vós, certamente, na capa de
um jornal, um semanário, do nosso Concelho, que tem a ver com a estrada do Carqueijo.------- A berma está a ceder há anos, segundo o Presidente da Junta, a Câmara Municipal já
fez uma intervenção, mas essa intervenção não foi suficiente, e a própria União de
Freguesias, tem por diversas vezes, está cá a Secretária que pode corroborar aquilo que eu
estou a dizer, tem alertado para esta situação e para a sua urgência. A situação é muito
preocupante, e coloca em perigo as pessoas que ali passam, portanto é necessário uma
intervenção urgente desta Câmara Municipal.------------------------------------------------------------------- O segundo assunto tem a ver, também, com uma noticia que saiu num semanário da
cidade, onde foi publicado um estudo da PORDATA, onde revela que Águeda é um dos três
Municípios da CIRA que tem mais profissionais em todos os setores da atividade. Águeda
representa um quinto dos cinquenta mil trabalhadores da indústria transformadora da
Região de Aveiro.------------------------------------------------------------------------------------------------------- É o segundo Município, dos onze da CIRA, com mais trabalhadores neste setor, apenas
suplantado pelo município de Aveiro.------------------------------------------------------------------------------ Águeda é ainda, o segundo Município dos onze da CIRA, com mais pessoas ao serviço
no setor comercial, superada apenas por Aveiro, e quase duplica os números de Ílhavo,
Albergaria, Estarreja e Anadia.-------------------------------------------------------------------------------------- E estes são os números que nos enchem de orgulho, na capacidade empreendedora
dos nossos empresários, e na capacidade de trabalho das nossas gentes.---------------------------- Mas se os nossos empresários e os nossos trabalhadores contribuem para que o nosso
Município dê cartas, não só na CIRA, como a nível Nacional, a verdade é que depois as
suas expetativas saem goradas.--------------------------------------------------------------------------------
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----- Águeda apresenta números nestes setores que deveriam ser suficientes para legitimar,
por si só, a sua capacidade reivindicativa, tanto a nível de infraestruturas, como a nível de
acessos, como de outras condições para o exercício destas atividades.-------------------------------- Mas o nosso Município falha, não corresponde às expetativas criadas e que
aparentemente pareciam decorrer quase de forma automática do peso que tem, ou que
deveria ter, a nível Local e Nacional, isto decorre desde logo do facto de percebermos,
desde logo, desse mesmo estudo, que Águeda não tem tido a capacidade de fixar as
pessoas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Águeda tem um número surpreendente de trabalhadores ao serviço da industria
transformadora, por exemplo, mas tem uma diminuição, entre os anos dois mil e um e dois
mil e dezassete, dois mil quinhentos e vinte e quatro habitantes, ou seja de quarenta e oito
mil novecentos e noventa e um habitantes, Águeda passou para quarenta e seis mil
quatrocentos e sessenta e sete habitantes, entre dois mil e onze e dois mil e dezassete
Águeda perdeu mil duzentos e treze habitantes.---------------------------------------------------------------- Águeda, Anadia e Estarreja lideram os Municípios da CIRA que mais habitantes têm
perdido nos últimos anos. Ora se, em Águeda o número de trabalhadores é considerável e
tem aumentado nos últimos anos, tal tendência tem sido inversamente proporcional ao seu
número de habitantes. O que faz com que as pessoas queiram trabalhar em Águeda mas,
não queiram viver na cidade. O que faz com que as pessoas queiram trabalhar neste
Concelho mas, prefiram viver em Oliveira do Bairro, em Ílhavo, Murtosa, Vagos ou Aveiro.------- Onde é que nós estamos a falhar? Como é que uma cidade que se enche de turistas no
Verão não é suficientemente atrativa para fixar as pessoas? Como é que uma smart city
deixa que isso aconteça? Como é que nós estamos a aproveitar o potencial da cidade
deixando que os trabalhadores se fixem nos concelhos vizinhos? Como, Senhor
Presidente?” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ana Rita de Brito Carlos – PSD; ---------------------------------------------------------------------------- “As minhas breves palavras são apenas sobre a intervenção, de há pouco, do meu
colega deputado Humberto Moreira, e sobre a dita forma diferente dos Juntos - Movimento
Independente e a propósito da mesma.--------------------------------------------------------------------------- Recordo aqui, para aqueles que ainda não conhecem, o disposto na Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro, que estabelece, nomeadamente, o Regime Jurídico das Autarquias Locais,
designadamente, o disposto no artigo 6º, que dispões sobre a natureza dos Órgãos das
Autarquias Locais, que estabelece, em concreto, o seguinte:-------------------------------------------
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------ ”A Assembleia de Freguesia e a Assembleia Municipal, são os órgãos deliberativos,
respetivamente da Freguesia e do Município. A Junta de Freguesia e a Câmara Municipal
são os órgãos executivos, respetivamente da Freguesia e do Município.”------------------------------- Recordo aqui, também, o disposto no artigo 44º. da mesma Lei, que define sobre o
princípio da independência e que é absolutamente claro e que diz assim: ----------------------------- “Os Órgãos das Autarquias Locais são independentes.””---------------------------------------------- Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente: --------------------------------------- “Antes de mais, Senhor Presidente da Junta da Trofa, queria-lhe agradecer muito as
suas palavras da forma como nós trabalhamos com a Junta de Freguesia, mas temos aqui
mais um conjunto de Presidentes de Freguesia, uns eleitos pelos Juntos, outros eleitos pelo
PSD, um eleito pelo PS que poderão corroborar desta maneira como nós efetivamente
trabalhamos com todos. Esta é a realidade.--------------------------------------------------------------------- Mas depois, incutiram-vos, há aqui um bocadinho de hipocrisia, ou seja, o Senhor
Presidente da Câmara, os Vereadores em regime de permanência, fazem parte do
Executivo em permanência, porque fazem parte do Movimento Independente, não poderiam
piar, não há dúvidas nenhumas, nós apoiamos a lista concorrente às eleições da Freguesia
de Travassô e Óis da Ribeira do Movimento Independente – Juntos, e se não o fizesse-mos
era claramente uma hipocrisia da nossa parte.----------------------------------------------------------------- Foram pessoas que estiveram connosco há ano e meio, nas eleições autárquicas, e
estiveram agora também.--------------------------------------------------------------------------------------------- Ainda bem que há câmaras de filmar e que há vídeos na internet, convido a todos que
vejam, por uma razão muito simples, em momento nenhum, ultrapassámos a linha, e em
momento nenhum, deixamos de falar em título absolutamente pessoal.--------------------------------- Mas agora reparem numa coisa, os Vereadores dos outros partidos, puderam cada um,
por si, expressar o seu apoio às candidaturas dos respetivos partidos.---------------------------------- Um Presidente de Câmara, veio cá, de outra Câmara Municipal, também, expressar o
seu apoio. Deputados, governantes e membros da Assembleia, quantos e quantos lá
estiveram? Afinal os órgãos devem ser independentes a Assembleia, não?---------------------------- Convido-vos a ver o filme, em momento algum, a imparcialidade da Câmara foi
colocada em causa.----------------------------------------------------------------------------------------------------- Agora eu, pessoalmente, o Vice-Presidente, pessoalmente, a Dr.ª Elsa, pessoalmente e
o João Clemente, pessoalmente, apoiamos a lista que não venceu em Travassô e com isso
meu amigo, perdemos as eleições.--------------------------------------------------------------------------------- Aprendi há muito tempo que quando andamos a arranjar desculpas para qualquer
derrota, estamos mais perto de perder outra vez. Nós perdemos, Sérgio, na noite de
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domingo, tive a hombridade de te dar os parabéns. Nessa noite, disse-te aquilo que já te
tinha dito há muito tempo atrás, quando tinhas a qualidade de Presidente da Junta, apesar
de não teres ainda a Assembleia e o Executivo a funcionar, estávamos cá para trabalhar.
Aquilo que disse no comício dos Juntos repito aqui e em todo o lado, é mais fácil quando
trabalhamos de uma forma, sem termos em conta outros jogos partidários, outras questões,
quando nos move o amor pela nossa terra.---------------------------------------------------------------------- Meus amigos, com todo o madurismo que eu tenho nestes processos e em que
mantenho esta paixão pela minha terra, esta vontade de fazer, quero-vos dizer,
sinceramente, que reitero tudo aquilo que disse e desafio o Sérgio a trabalhar da forma
como eu acho mais simples, como muitos dos teus colegas de trabalho, e vais ver que vai
ser muito fácil nós todos entender-mo-nos. E vai ser muito mais fácil fazermos obra que se
veja, a obra que nós queremos em Travassô e Óis da Ribeira e em todo o Concelho, porque
efetivamente, quando trabalhamos desta forma em que mesmo alguns eventuais
calendários políticos não são assim tão importantes e nos importa muito mais, aquilo que
temos que fazer ao serviço das nossas populações, é muito, mas muito, muito mais fácil e é
muito mais rentável trabalharmos. Foi isso que eu disse no comício, é isso que está
gravado, e reitero-o aqui.---------------------------------------------------------------------------------------------- Agora, Sérgio, pessoalmente, e dirigido a ti, é o desafio, da minha parte e da parte do
Executivo Municipal, podes contar inteiramente com esta forma de trabalhar, e estou
consciente, porque também não tenho dúvidas nenhumas, que será essa a tua
vontade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Já agora uma nota, Sr. deputado Carlos Almeida, relativamente à rua da Canada,
provavelmente, se tivesse atenção, e o Senhor é bem informado, no dia dez de dezembro,
deve ter reparado que houve um concurso público promovido pela AdRA para a execução
do saneamento na rua da Canada. Como sabe, é uma obra que nós temos vindo a
reivindicar, que acompanhamos, que andamos a encontrar soluções em conjunto com a
AdRA e está, neste momento, num processo de final de adjudicação essa empreitada.
Aquilo que sempre disse, e aqui reitero, é que não faria nenhum sentido nós estarmos a
pavimentar uma estrada, ainda por cima uma estrada que tem, se não me engano, um
arruamento com dezoito moradias, todas elas habitadas, em que iríamos pavimentar e meio
ano

depois,

um

ano

depois,

teríamos

que

rebentar

tudo,

para

fazer

saneamento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O saneamento vai ser construído, a seguir vamos pavimentar essa estrada que, já o
disse aqui, e em vários sítios, é o maior arruamento de Águeda que não está pavimentado,
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e nisso Aguada de Cima tem inteira razão, finalmente agora vai ser possível fazermos o tal
saneamento e vamos avançar naturalmente para a obra.--------------------------------------------------- Relativamente à questão de Águeda com mais trabalhadores nestes setores, toda a
gente, e nós ficamos orgulhosos com isso e sobretudo com esta dinâmica empreendedora
que nós temos, faz parte do ADN de Águeda, orgulha-nos a todos, estou completamente
ciente disso. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nós Águeda somos recordistas, em Portugal, na diminuição do emprego, foi capa do
Jornal de Noticias, ficamos muito contentes.--------------------------------------------------------------------- A CCDRC colocou-nos num pódio que nos coloca no quarto lugar, como o Concelho,
dos cem da região centro, onde temos Viseu, Aveiro e outros, onde mais investimento,
candidato ao Centro2020, está aprovado. Acho isto absolutamente fantástico. Quarto lugar
para um Concelho, onde algumas capitais do distrito ficaram atrás de nós. Já agora até diria
que é muito fácil dizermos quais são os concelhos que ficaram à nossa frente, Leiria,
Coimbra e Marinha Grande.------------------------------------------------------------------------------------------ Aveiro, Viseu, Guarda, os cem da região centro, todos os outros ficaram depois de nós.
Isto orgulha-nos a todos, é um trabalho naturalmente do Município, deste tecido empresarial
que nós temos que é fantástico e naturalmente de todos os trabalhadores do nosso
Concelho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Temos um problema gravíssimo, que se foi acentuando, e que nós, neste momento,
com alguma expetativa, mas também, diria felicidade, estamos a começar a recuperar
porque há um conjunto de empreendimentos notável que está a acontecer já, e que vai
acontecer no futuro, que é a questão da habitação.----------------------------------------------------------- Neste momento, temos uma dificuldade muito grande em fixar pessoas, porque temos
um problema de habitação no nosso Concelho, não temos tantas casas assim,
disponíveis.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E subitamente ficamos assim, o que quer dizer que há aqui uma dinâmica que nos deve
orgulhar a todos e que nos deve manter atentos porque não podemos voltar para trás.------------ Relativamente ao Carqueijo, é importante, há algum tempo, há alguns anos, eu próprio
com o Sr. Presidente da Junta procuramos uma solução para aquele local, tivemos algumas
negociações com o proprietário de então, do terreno em frente. Entretanto fizemos algumas
obras naquele sítio, porque há aqui coisas que nós às vezes temos alguma dificuldade em
perceber, como sabem, aquilo é uma zona de areeiro ou coisa do género e é um bocado, à
semelhança com aquilo que aconteceu com os mármores em Borba, alguém andou a retirar
areia, exatamente até à beira da estrada. Tinham ali um muro, feito por particulares, que não
primava por grande estabilidade. Na altura resolvemos, foi-se resolvendo, mas efetivamente
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agora, as coisas pioraram, aliás aquela parte do muro cedeu. Neste momento temos o
perigo sanado, porquê? Porque resolvemos a questão no sentido de protegermos as
pessoas que ali passam, eliminando uma via, portanto, está sinalizada e está eliminada uma
via.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Neste momento, estamos a tratar com o proprietário, porque a solução que nos parece
mais confortável para todos, era tentarmos afastar a estrada ou melhor afastarmos o eixo da
estrada e desviarmo-nos daquele sítio, porquê? Porque se não, temos ali uma obra que,
além de muito cara, para irmos buscar estabilidade num sítio daqueles é uma coisa
absolutamente incrível, porque está tudo esbarrado, é a tal questão de terem andado a
retirar areia num sítio absolutamente incrível, estas coisas acontecem, não deviam
acontecer, mas aconteceram ali.------------------------------------------------------------------------------------ Nós estamos a trabalhar nisso, intensamente, para chegarmos a uma solução.” --------------- Hilário Manuel Ferreira dos Santos – PSD; ------------------------------------------------------------- “Senhor Presidente, eu sou um dos membros da Assembleia Municipal que esteve
presente na campanha, mas não é verdade que eu tenha estado na campanha em
representação da Assembleia Municipal, e portanto isso faz toda a diferença. Quando nós
estamos em campanha, nós que somos cidadãos, temos os cargos que temos, e
participamos na campanha de forma individual e não em representação de qualquer cargo.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Eu vou ler, vou tentar passar a gravação que o Senhor Presidente diz, e que desafiou
para que seja passada. Provemos o que diz o Senhor Presidente da Câmara, no tal comício.
----- Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhor Presidente da Câmara esta
gravação foi-me cedida e o Senhor Presidente da Câmara confirmará se é falsa, se é
verdadeira, mas eu vou reler as suas palavras:----------------------------------------------------------------- “Parece-me que andam para aí algumas pessoas um

bocadinho incomodadas,

supostamente porque o Executivo Municipal, eleito pelo Movimento Juntos, teria alguma
dúvida, ou alguma dificuldade, ou não deveria sequer manifestar publicamente o seu apoio a
esta equipa dos Juntos, que está aqui a concorrer em Travassô”----------------------------------------- Dizia o Senhor Presidente no comício e continua:-------------------------------------------------------- “Queria dizer aqui, com toda a tranquilidade, não se preocupem, nós apoiamos mesmo,
nós apoiamos esta candidatura.” ----------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Câmara ao contrário do que disse aqui, disse no comício,
carinho, que quem apoiava era o Executivo Municipal e isso Senhor Presidente, faz toda a
diferença em relação a isto, porque qualquer um de nós tem cargos e pode fazer política,
mas não deve utilizar os seus cargos, e o Senhor disse que quem apoiava era o Executivo
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Municipal, e o Executivo Municipal não são os quatro elementos dos Juntos, são sete
elementos Senhor Presidente, isto é um abuso das suas funções.” -------------------------------------- Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente: --------------------------------------- “Toda a gente ouviu o Executivo Municipal eleito pelo Movimento Juntos, que eu saiba o
Senhor Vereador Paulo Seara não foi eleito pelo Movimento Juntos, o Senhor Vereador
António Gama, também não foi eleito pelo Movimento Juntos, o Senhor Vereador Antero
Almeida também não foi eleito pelo Movimento Juntos.------------------------------------------------------ Meus amigos, claramente vimos alguns dos Vereadores, naturalmente, alguns deles em
campanha porta a porta, inclusivamente eu tive duas participações, em dois comícios, ainda
bem que há esta gravação, porque efetivamente foi a minha colaboração que dei nesta
campanha, só não entende quem não quer entender, está justificado, é absolutamente
claro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Esta questão da imparcialidade, eu não percebo como é que Deputados, Governantes
andaram até porta a porta.” ------------------------------------------------------------------------------------------ António Jorge Pereira de Oliveira – PS: ---------------------------------------------------------------- “Em relação a esta polémica do processo eleitoral e da campanha da União de
Freguesias de Travassô e Óis, não me vou alongar mais, já foi dito quase tudo, quero
apenas desejar a todos os eleitos da União de Freguesias de Travassô e Óis um excelente
mandato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Queria-me referir à intervenção do nosso colega Humberto Moreira, do Movimento
Juntos, é verdade que há obras por todo o Concelho, é inegável, se dúvidas houvesse
bastaria a ver as publicações do Presidente de Câmara no facebook, alcatrão está-se a
espalhar por todo o lado.---------------------------------------------------------------------------------------------- O alcatrão é importante, as pessoas reclamam constantemente o mau estado das
estradas, mas eu gostaria de ver outras publicações, gostaria de ver por exemplo, obras de
recuperação do Parque de Alta Vila, gostaria de ver o Souto do Rio que está num estado de
abandono que nos envergonha a todos, podia ser uma boa sala de visitas e é uma
vergonha. Aquilo parece uma propriedade privada que não tem dono, exige-se aos privados
que limpem as propriedades e o Souto Rio parece que não tem dono.---------------------------------- Uma outra situação que eu também gostaria de ver seria, e nisto até gostaria que o
Senhor Presidente da Câmara nos dissesse o que é que pretende fazer,em relação ao
edifício do antigo Matadouro Municipal, é uma das portas de entrada na Freguesia é um
cartão de visita vergonhoso, um edifício daqueles se fosse propriedade privada já pagava o
triplo do IMI há muitos anos, portanto Senhor Presidente eu gostava que nos desse aqui
uma ideia, se há algum projeto para aquele local? Porque aquilo é realmente uma
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vergonha.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Gostaria também de ter o anúncio das instalações sanitárias de apoio ao Parque da
Pateira de Espinhel, porque parece que se perspetiva que vamos ter, novamente, um
contentor.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Queria mencionar aqui também, porque nem tudo é mau, uma das várias situações que
eu já trouxe a esta Assembleia, parece que agora já está a ser feita alguma coisa, trata-se
da vala do Morangal na Piedade, pelo menos vê-se movimentação de terras.------------------------- Por último, quero salientar que eu e os meus colegas membros da Assembleia
Municipal, pelo Partido Socialista, não se sentem de forma nenhuma, de maneira nenhuma
geridos pelo Movimento Juntos.” ----------------------------------------------------------------------------------- Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente: --------------------------------------- “Naturalmente que pretendo dar aqui algumas das explicações pedidas pelo Senhor
Deputado, e com todo o gosto dizer-lhe que relativamente às publicações que vou fazendo,
e sinceramente, vou-as fazendo com algum gosto, porque tenho desde o princípio esta
noção de que algumas obras que a Câmara vai fazendo, eu próprio tenho que ir passando
por lá, aquelas fotos sou eu que as vou tirando, algumas já são um bocadinho ao lusco
fusco porque eu não consigo lá passar cedo, ou então passo durante a manhã, porque
depois os afazeres dentro da Câmara não me permitem, mas tenho o cuidado de passar em
todas as obras, até porque acho que é absolutamente fundamental, não vou lá conseguir
medir se o alcatrão tem dois, três, ou quatro centímetro, mas fico muito contente por dizer,
aquela obra que vou mandar pagar, foi feita. ------------------------------------------------------------------- Desde há muito tempo que faço isto, vou tentar até ao limite das minhas possibilidades
manter.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dizer-lhe que o parque de Alta Vila já teve uma publicação, foi quando lançamos o
concurso, em breve vamos começar a ter mais, e vai ser com muito gosto porque
efetivamente aquilo merece.------------------------------------------------------------------------------------------ O Parque do Souto Rio, estamos a tentar encontrar uma solução, não é fácil. Não sei se
sabe, mas durante o ano passado vandalizaram aquilo várias vezes, nomeadamente umas
casas de banho amovíveis que lá tivemos durante o Verão, foram queimadas por duas
vezes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nós, naturalmente que num conjunto de situações, temos que conviver com este
vandalismo, às vezes só lamentamos não conseguir deitar a mão aos autores destas
proezas .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente à questão do Matadouro. O Matadouro preocupa-nos, a imagem daquilo
não é a mais correta, mas há uma coisa que nos está aqui a criar alguma ambivalência.
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Temos que encontrar um local onde as pessoas possam colocar os resíduos verdes, que
tenha de alguma forma, facilidade de acesso e alguma visibilidade para convidar as pessoas
a levarem lá aqueles resíduos que nos parecem tão mal, mas que têm um efeito fantástico,
mesmo nas contas do Município na questão dos resíduos, porque de outra forma,
estaríamos a pagar umas dezenas largas de euros para a decomposição daqueles resíduos
verdes que, de outra forma, seriam colocados em contentores e noutras coisas. São muitas,
muitas, muitas, muitas toneladas que nós tiramos dali, e estamos, neste momento, a tentar
encontrar uma solução.------------------------------------------------------------------------------------------------ Concordo plenamente que o aspeto, neste momento, já não é compatível com aquela
entrada da cidade. De qualquer forma, para o prédio, já temos algumas ideias no sentido de
tentarmos viabilizar, quem sabe até com algum outro parceiro externo.--------------------------------- Já agora, a questão do Centro de Canoagem que ficamos muito contentes por resolver
o assunto, vai ser um espaço e mais uma área da zona da cidade que vamos tentar resolver
e qualificar, que bem merece.---------------------------------------------------------------------------------------- Quero-vos dizer que também estamos para fechar todo um conjunto de processos, nos
terrenos à volta da estação da CP.--------------------------------------------------------------------------------- E já agora, porque ficaria aqui muito contente, dizer-vos que tive hoje uma noticia que
se trata quase do culminar de um sonho, um sonho que já lá vem desde há muitos anos.
Ainda durante o mês de abril, vamos ter o nosso comboio histórico da linha do Vouga, mas
com uma locomotiva a vapor, é uma coisa absolutamente fantástica, acho que estamos de
parabéns, porque é um projeto de nível internacional. Tivemos com isto a participação de
muitas entidades, nomeadamente a CP, o IP e os membros do Governo que tutelam estas
pastas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Era para não dizer, até era para publicar na minha página em primeira mão, mas fiquei
muito contente de vos dizer aqui hoje, que ainda em abril vamos ter esse comboio. Vamos
fazer por nos convidarmos todos, ver se o comboio nos leva a todos e fazermos uma grande
festa. Parece uma brincadeira, mas não, é uma coisa que se pode tornar muito séria e
ficamos muito contentes com isto.”---------------------------------------------------------------------------------- Jorge Miguel Santos Melo – PS -------------------------------------------------------------------------- “Gostaria de fazer aqui uma pequena chamada de atenção ao Senhor Presidente da
Câmara, a título de pergunta.---------------------------------------------------------------------------------------- Gostaria de tentar perceber quais são as medias, qual é a política deste Executivo
relativamente à área da saúde?------------------------------------------------------------------------------------ Sendo o Senhor Presidente um Enfermeiro, e estando extremamente sensibilizado a
esta temática, quais são as principais medidas para que os nossos utentes procurem o
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Centro de Saúde, como uma primeira instância, em vez de, nestes períodos da gripe,
inundarem o Centro Hospitalar, onde dificulta o trabalho de quem lá está, e por sua vez
acaba por promover infeções e tudo aquilo que o Senhor Presidente bem sabe, pelo facto
dessa mesma exposição.--------------------------------------------------------------------------------------------- Sabemos que se houver uma política, numa primeira fase, irem ao Centro de Saúde
podemos evitar muitos desses constrangimentos.------------------------------------------------------------- Portanto eu queria tentar perceber se existe algum plano de sensibilização para
mudarmos este paradigma, que é um problema que sabemos que é cultural, e que
infelizmente, leva tanta gente ao hospital.------------------------------------------------------------------------ Há cerca de pelo menos dois anos, não sei precisar com exatidão, falei penso que foi
na Assembleia em Águeda, que temos muitos utentes que têm que se dirigir ao Centro de
Saúde de Recardães, em virtude de não terem resposta de médico de família na nossa
União de Freguesias onde acontece inclusive, utentes que estão nos Pioneiros, a paredes
meias com o Centro de Saúde, têm que se deslocar ao médico de família de
Recardães.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Executivo disse que iria tentar resolver a situação, ou tentar aprofundar melhor esta
situação e que iria tentar perceber o que é que foi feito nessa matéria.---------------------------------- Ainda ligado à área da saúde, está para breve as obras de reestruturação da Urgência
do Hospital e portanto, querendo eu acreditar que isso é um dado adquirido, queria pensar
um bocadinho mais à frente e tentar perceber se este Executivo Municipal tem encetado
esforços junto da Administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, para reavermos todo
aquele esvaziamento de serviços que fomos tendo ao longo destes anos, se já há alguma
coisa prevista após as obras da Urgência, se vamos ter esses serviços de volta.--------------------- Senhor Presidente há pouco falava, e em certa medida é verdade, que temos uma
excelente cobertura social no Município, no entanto, parece-me que há algumas situações
onde essa cobertura está a ser um bocadinho descorada, e queria falar no caso específico
que fica aqui, a paredes meias, entre a União de Freguesias de Trofa, Segadães e Lamas
do Vouga e a Freguesia de Valongo do Vouga, que é um bairro que existe perto do
Mourisquense, um bairro de etnia cigana, onde considero que, se trata mais de uma
incubadora de exclusão social, do que de inclusão social, e como aquele, sei que há mais
alguns espalhados pelo nosso Concelho, queria também tentar perceber o que é que este
Executivo pensa relativamente a essa matéria.-----------------------------------------------------------------Estando nós nesta União de Freguesias, o Senhor Presidente já o disse mais que uma
vez, não é uma competência da Câmara Municipal, mas penso que é um dever moral de
tentar fazer alguma coisa pela nossa riqueza ambiental que é o Rio Marnel que está
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completamente ao abandono, entre a zona da Aldeia de Valongo até à foz do Rio Vouga, já
falei nisto vezes e não se vê nada que seja feito naquela zona, onde, penso eu que se
poderia criar alguns parques fluviais, limpar a zona e criar zonas de recreio.-------------------------- Por fim, no decorrer das eleições, estive nesta mesma sala e disse que o amigo Paulo
Tavares teria aqui algumas dificuldades, algumas limitações na execução do seu mandato.
Deixe-me e permita-me uma mea culpa e felicita-lo pelo excelente trabalho que tem
desenvolvido no decorrer deste pequeno período e pedir-lhe não perca a coragem, mais do
que uma vez tive a oportunidade de demonstrar a disponibilidade de colaborar e ajudar e
aquilo que lhe peço é coragem para alavancar cada vez mais esta Freguesia.”----------------------- Paulo Jorge Reis Tavares – PUF de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga; --------------------- “Muito Obrigada ao Jorge Melo pelas palavras. Queria só fazer um pedido e penso que
ninguém vai levar a mal, em relação ao comboio é uma excelente notícia, é verdade, mas
aquela estação da Mourisca merece quase o mesmo trabalho que a Câmara nos ajudou a
fazer na casa da Junta Fontinha, são edifícios históricos, merece mesmo uma pintura e nós
cá estamos para ajudar.” --------------------------------------------------------------------------------------------- Luís Miguel Marques Vidal de Oliveira – CDS; ------------------------------------------------------- Nesta intervenção o deputado exibiu um vídeo do Senhor Presidente da Câmara
Municipal de Águeda, no comício na União de Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira. --------- Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente; --------------------------------------- “Senhor Presidente, conforme disse, está na internet este vídeo, estão todos
convidados para ouvir, quem não viu está tranquilo, o que disse reafirmei-o aqui hoje e não
há mais nada a dizer.--------------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente à questão do deputado Jorge Melo, digo-lhe com muito gosto que, muito
em breve a Assembleia Municipal vai ser chamada a decidir também sobre a
descentralização de competências na área da saúde e curiosamente nesta matéria além da
gestão corrente, temos aqui algumas competências no âmbito da promoção de programas
de saúde e de hábitos de vida saudáveis, penso que é salutar e desafiante para nós. ------------- Há um conjunto de situações que temos em carteira, estamos a trabalhar para isso,
porque há sempre os imponderáveis e temos que aprender a lidar com isso, aliás lembrome, depois que estou no Executivo Municipal e que era Vice-Presidente, ter feito um projeto
de intervenção na Urgência do Hospital e numa vasta área do Hospital, termos garantidos
fundos comunitários, ter sido lançado um concurso pela Administração do Hospital, ter sido
assinado um contrato pela Administração do Hospital, e depois é nomeado um
Administrador que chamou um empreiteiro e diz que a obra não é para se fazer. Não
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percebemos em termos de indemnização o que terá acontecido, mas isto aconteceu,
portanto, há coisas, às vezes, que nós não conseguimos explicar. --------------------------------------- Neste momento, há uma coisa que eu sei, a Câmara paga, da componente Nacional a
fatia de leão, há alguns fundos comunitários, embora muito inferiores, eu diria cerca de
menos de um terço, do que aqueles que estavam acometidos na primeira fase e a própria
Administração do Hospital, com autorização do Governo, também vai financiar um pouco as
obras. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Temos o contrato assinado, foi para visto do Tribunal de Contas, e estou, muito
sinceramente, ansioso que as obra comecem para que possamos continuar a participar e
então aí sim vermos o que é que podemos fazer no restabelecimento de algumas valências
que tínhamos no Hospital.-------------------------------------------------------------------------------------------- Acho que, esse caminho ainda não o fiz, por uma razão simples, nós não temos
condições físicas, neste momento, até por toda a degradação e sobretudo pelo
despejamento que o Hospital foi feito, que aconteceu no Hospital em determinada altura,
porque ele foi literalmente despejado, não falei muito nisso porque nós estamos a tentar
requalificar a estrutura para depois podermos reivindicar novas valências, que acho que são
fundamentais, e neste processo espero contar com toda a gente para o tentarmos
conseguir.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mas, depois temos outras coisas muito interessantes na área da saúde, desde logo este
agrupamento de unidades de saúde que servem esta zona, nomeadamente Mourisca,
Travassô, Recardães e Fermentelos, que se bem se recordam em termos de junção das
próprias unidades foram feitas um bocadinho ao sabor das disponibilidades dos diversos
técnicos na altura em que se avançou para estas unidades de saúde, estão agora com um
projeto de avançarem para USF. E se por um lado eu tinha esse entendimento que
deveríamos repensar, em termos territoriais, este tipo de funcionamento, quando vemos
uma dinâmica própria da equipa a querer evoluir para um estado mais elevado, temos aqui
algumas questões e se eles conseguirem avançar com esse processo e se as coisas se
conseguirem materializar, penso que vamos todos melhorar no sentido de termos uma
melhor cobertura das populações.---------------------------------------------------------------------------------- Neste momento o que está em cima da mesa é, há um desejo, há uma vontade, há uma
candidatura para evoluir a Unidade de Saúde de Mourisca, Travassô, Recardães e
Fermentelos avançarem para uma Unidade de Saúde Familiar. ------------------------------------------- Queria-vos dizer que as obras não se vão resumir ao Hospital, nós conseguimos, no
âmbito do Pacto da CIRA, reafetar um conjunto de verbas de projetos mais pequenos e
conseguimos, agora, na reprogramação afeta-los ao Centro de Saúde de Águeda.--------------
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----- E o Centro de Saúde de Águeda que entendemos que, em termos funcionais tem
carências graves, lacunas graves desde o primeiro dia, nomeadamente as salas de
tratamentos, os próprios consultórios que são absolutamente exíguos, são pequenos,
pequenos, pequenos, não são compatíveis. Eu diria que o Centro de Saúde de Águeda é
mesmo o pior do Concelho, estamos a falar da sede, não estou a falar de quem vai ao SAP,
estou a falar de quem vai aos módulos. -------------------------------------------------------------------------- Portanto, vamos intervir, temos um projeto de arquitetura que já está validado, estamos
com os projetos de especialidades e vamos alavancar essas obras do Cento de Saúde de
Águeda. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vamos também alavancar obras de alteração do local da Unidade de Saúde de
Aguada de Cima que também será uma Unidade de Saúde Familiar. ----------------------------------- E naturalmente que estamos para continuar a trabalhar com a União de Freguesias de
Travassô e Óis da Ribeira no sentido de avançarmos rapidamente com a solução para a
Unidade de Saúde de Travassô.------------------------------------------------------------------------------------ Como vêm vamos ter aqui, ao contrário do que tem acontecido, espero eu, vamos ter
aqui um mandato bastante profícuo na área da saúde em termos estruturais, depois destas
estruturas montadas, acho que é altura para avançarmos para a reivindicação e tentarmos
reaver algumas das coisas que perdemos, é esse o nosso grande desafio, é o nosso desafio
a seguir, mas,sem esta reestruturação física não vejo como conseguirmos.--------------------------- Relativamente ao bairro junto do campo do Mourisquense, a Câmara Municipal
submeteu uma candidatura, já foi aprovada, uma candidatura para Mediadores Culturais, um
projeto para conseguirmos a integração dessas comunidades, nós temos esse projeto
aprovado, vamos por em prática muito rapidamente.-------------------------------------------------------- A questão do Rio Marnel em termos de parques fluviais, sobretudo convidar ao banho,
ainda não é altura porque aquela linha de água ainda não dá total confiança, estamos a falar
aqui, perto da ponte do Marnel e até à Boca, precisamos de desassorear aquilo, porque há
muitos anos que não é feito e vamos ver como é que vai correr o ano, porque precisamos de
condições para tal.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA---------------------------------------------- Sem que houvesse objeções foi alterada a ordem da Ordem de Trabalhos e por haver
na urgência na deliberação, foi decidido discutir e votar o ponto 3.6. ------------------------------------- 3.6 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de celebração de
Contrato Interadministrativo de delegação de competências do Município de Águeda
na Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro - Autoridade de Transportes. ------------ Neste ponto foram feitas as seguintes intervenções que se transcrevem na íntegra: -----
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----- Hilário Manuel Ferreira dos Santos – PSD: ------------------------------------------------------------- “Primeira nota que eu queria aqui dizer ao Senhor Presidente da Câmara. Não há
nenhum Executivo dos Juntos, há um Executivo Municipal que é composto por sete
pessoas, uns dos Juntos, outros do PS outros do PSD.------------------------------------------------------ Vamos então ao ponto.------------------------------------------------------------------------------------------ Senhor Presidente da Câmara, a algum tempo discutimos aqui, nesta Assembleia
Municipal, e eu fiz-lhe a pergunta, qual era a posição de Águeda em relação ao projeto
PINTRA, desenvolvido pela CIRA, que incluía o projeto de transportes intermunicipais? O
Senhor Presidente da Câmara disse-me, na altura, que era um projeto que estava em
avaliação e, que em princípio, o Município não ia entrar neste projeto porque poderia
envolver custos muito elevados. Portanto, estava em apreciação porque havia muitas
dúvidas sobre isso, não nos disse claramente que não íamos entrar mas, levantou muitas
reticências.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tenho um conjunto de perguntas para fazer porque, sinceramente, estive a ler a
proposta, e por natureza sou favorável a estes projetos intermunicipais, mas não consigo
encontrar aqui muitas explicações para as questões que aqui nos trazem. ---------------------------- A primeira questão, vejo aqui uma explicação - “proposta de tarifária A, proposta de
tarifária B”, está muito pequenino, com umas cores muito complicadas, em que diz que o
tarifário A, se Águeda entrar, há onze por cento de mais-valias, no tarifário B há vinte por
cento. Basicamente o que é que nos dizem aqui? A CIRA, dentro deste projeto, vem dizer
que “analisando o estudo do EVEF para a Comunidade Intermunicipal verifica-se que a
entrada de Águeda na concessão da CIRA é muito impactante sendo que se apresenta
como um contributo muito positivo para a concessão, sobretudo ao nível da partilha de
receitas, tal como é possível verificar na figura abaixo, referente aos cenários
estudados.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- É a mesma história que a AdRA, quando Águeda entra nisto, tem sempre muito dinheiro
a dar à CIRA e, aqui voltamos ao mesmo ponto.--------------------------------------------------------------- Agora, o que é isto dos onze por cento e dos vinte por cento Senhor Presidente? Nós
precisávamos de ter aqui os dados para percebermos o que é que estes onze por cento e
estes vinte por cento do ponto de vista tarifário implicam. Não temos nenhum conhecimento
nem de tarifário, nem de receitas. Penso que deverá haver um estudo feito, pela CIRA a
esse nível, mas nós, hoje, vamos aqui outra vez decidir. Segundo diz o Senhor Presidente
da Assembleia Municipal, temos que decidir isto hoje, sem absolutamente dados nenhuns
sobre este estudo, nós membros da Assembleia Municipal vamos fazer como fizemos sobre
a AdRA. Mais uma vez, olhos fechados, para a frente, depois se há-de ver.----------------------
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----- Segunda questão Senhor Presidente.----------------------------------------------------------------------- Diz-nos aqui que, efetivamente a concessão é por cinco anos, depois logo se vê.-------------- Fala-nos que vai haver um concurso em março, portanto, a CIRA vai fazer um concurso
em março. Quais são as rotas que estão destinadas para este concurso ao nível do
Município de Águeda? Eu gostava de saber que rotas são? Que quilómetros são? Que
paragens são? Que população absorve? Para percebermos o que é que está aqui em
causa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Outra questão Senhor Presidente da Câmara, vejo aqui que este processo não abrange
os transportes escolares, no entanto diz o seguinte: “a clausula 14º.- transportes escolaresAs partes poderão vir a acordar a realização de transportes escolares no município,
designadamente, através de serviços especializados de transportes escolares, serviços de
transportes regulares ou através de serviços de transportes flexíveis.” ---------------------------------- Mas estas partes quais são? É o Município ou é a CIRA com a entidade concedente?
São situações diferentes.--------------------------------------------------------------------------------------------- Desculpe Senhor Presidente por fazer estas perguntas mas, acho que estes assuntos
têm que começar a vir com mais elementos.-------------------------------------------------------------------- Última pergunta, vê-se aqui em determinada situação que na realidade as receitas são
para a CIRA , não sei se depois a CIRA as distribui pelos Municípios ou não, mas as
receitas são para a CIRA, a pergunta que eu faço é, vai haver algum custo para o Município
nesta concessão?------------------------------------------------------------------------------------------------------- Luís Miguel Marques Vidal de Oliveira – CDS: --------------------------------------------------------“Partilho das reservas aqui apontadas pelo Hilário, nomeadamente no que respeita aos
custos, porque nós temos percentagens, mas os valores reais nunca nos são apresentados.
----- Aquilo que dá ideia, no documento que estivemos a ler, é que os custos serão sempre
refletidos nos utilizadores, e portanto nós podemos vir a ter uma situação em que os
próprios preços dissuadem a utilização de transporte, seria absurdo, mas é possível que
aconteça, e nós não temos dados suficientes que nos permitam aferir se é verdade se não
é. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Por outro lado, nós sabemos que a Câmara Municipal de Águeda esteve a trabalhar
com entidades externas para fazer a harmonização da estrutura de transportes municipais,
inclusive a planear, com requisitos mais exigentes do que aqueles que a própria CIRA quer
aplicar o concurso para a concessão dos serviços municipais, Senhor Presidente, estou a
dizer aquilo que é correto, não é?---------------------------------------------------------------------------------- Senhor Presidente eu gostaria que nos dissesse quanto é que a Câmara Municipal
investiu em estudos, pareceres e consultorias no âmbito deste trabalho?”-------------------------
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----- Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente: --------------------------------------- “Antes de mais queria aqui dar um esclarecimento que eu acho que é absolutamente
interessante e relevante. Queria aqui prestar este esclarecimento inicial para não cairmos
outra vez no mesmo erro do que aconteceu com a energia em baixa tensão e iluminação
pública, em que como toda a gente sabe, em mais lugar nenhum foi discutido o que quer
que fosse, portanto em mais nenhum Município à volta, tive que ouvir, inclusivamente aqui
questões de que estaria a querer passar a responsabilidade de uma coisa que afinal de
contas tentei justifica-la desde o primeiro momento. Naturalmente que as pessoas não
perceberam e cá estamos de novo.-------------------------------------------------------------------------------- Queria dizer que, dos onze Municípios da CIRA, o único Município que ficou, até agora,
de fora, e que teve o cuidado de fazer também trabalho próprio nesta matéria, fomos nós
Águeda, porque todos os outros e todas as outras Assembleias Municipais, completamente
às escuras, deram o aval que deveriam entrar, desde a primeira hora, nesta rede
intermunicipal, promovida pela CIRA.------------------------------------------------------------------------------ Queria dizer que o Senhor Presidente da Câmara de Ovar, Salvador Malheiro,
curiosamente, ele próprio disse, na reunião que tivemos com técnicos de todas as Câmaras
envolvidas nesta matéria, ainda bem que nós fizemos este trabalho e ficamos de fora,
porque foi extraordinariamente relevante o posicionamento que nós adotamos, desde a
primeira hora, quando chegamos a esta reunião.--------------------------------------------------------------- Primeira questão, porquê? Há um trabalho de base e este EVEF, onde aparecem todas
estas coisas, nós não concordamos. Ou seja, a proposta é absolutamente curta, pobre,
diria que mantermos a rede, os outros municípios propunham-se, e o trabalho até agora feito
estava todo baseado em manterem rigorosamente a rede que existe, e fazerem uma
concessão a cinco anos, em que, por exemplo, o nível de autocarros em termos de
obrigações, estaríamos a exigir à concessionária “Euro 3”.-------------------------------------------------- A “Euro 3” vai-nos colocar ali por volta de mil novecentos e noventa e oito, a idade dos
autocarros.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara de Águeda quis colocar as coisas noutra fasquia, achamos que deveriam ser
contemplados, inclusivamente, veículos com outro nível de emissões, até, porque não, com
outro tipo de energias.------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Câmara de Ovar foi o primeiro a pronunciar-se, e a dizer que
concordava comigo.---------------------------------------------------------------------------------------------------- Avançamos com todo este processo, depois de todo um conjunto de exigências
nomeadamente de novas rotas.---------------------------------------------------------------------------------
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----- A entrada de Águeda é extraordinariamente relevante e se não entrarmos é altamente
penalizadora para os nossos vizinhos, eu relativamente à questão da AdRA, um dia com
muita calma, com toda a tranquilidade, gostaria de falar só sobre a AdRA, porque há aqui
todo um historial e todo um processo que nós não podemos esquecer e a AdRA tem um
conjunto de justificações que vale a pena não nos esquecer. ---------------------------------------------- Nós predispusemo-nos a entrar nesta rede, a partir do momento em que levamos um
conjunto de imputes, que são muito significativos e que alteraram extraordinariamente a
proposta, é claramente uma proposta muito mais evoluída, representa uma alteração muito
significativa daquilo que nós temos neste momento e, na nossa ótica, muito otimizada, e que
foram convidados os outros municípios a fazer o mesmo. O que acho fantástico, porque
conseguimos aqui esta integração depois das redes, da própria estrutura disto com os
outros municípios, sobretudo quando falamos da rede de transportes, e não só das carreiras
intermunicipais, mas é dos meios alocados a uma e a outra, desde o princípio que nós
notamos que podem haver sinergias que, naturalmente, são boas para todos.------------------------ Diria que esta validade e depois da CIRA aceitar colocar as coisas nestes termos,
temos todas as condições para podermos entrar.-------------------------------------------------------------- Relativamente à questão do EVEF apresentamos estas percentagens mas posso-vos
dizer que ele com este novo cenário deixa de ter validade.-------------------------------------------------- Sérvulo Correia é quem está a assessorar a CIRA nesta matéria, vai ter que o revisitar
todo, e fazer uma coisa completamente nova de raiz, porque não faz qualquer sentido os
pressupostos, porque não são minimamente os mesmos. --------------------------------------------------Acho que esta possibilidade de termos ficado de fora vem permitir este salto qualitativo
muito grande, agora dizerem-me que, neste momento não tenho a rede toda fechada, a
nível intermunicipal, e volto a dizer, todos os outros municípios quando decidiram sobre esta
matéria foi em cima de zero.----------------------------------------------------------------------------------------- Se a Assembleia Municipal de Águeda entender chumbar esta matéria, nós estamos
completamente preparados para avançar, aliás junto do IMT a Câmara Municipal de Águeda
é a entidade de transportes, aliás é a única entidade de transportes dos Municípios da
CIRA.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Agora, por uma questão de boa vizinhança, porque entendemos que isto é altamente
penalizador para todos e não é facilitador para nós, ou seja, nós não perdemos nada se
aderirmos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A partir do momento em que aceitaram e ainda bem que nós tínhamos um conjunto de
propostas completamente diversas das que tinham, a partir do momento em que aceitaram
acolher as nossas propostas, a única coisa que fizeram e fico muito satisfeito, é que todos
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os outros Municípios passaram a poder colocar propostas, diria, análogas às nossas, acho
isto perfeito.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Este EVEF, posso pedi-lo à CIRA, no sentido de vos entregarem, mas ficamos todos
com a noção de que os pressupostos são completamente alterados, é um documento que
está em curso.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Neste momento, a questão que se coloca é se nós queremos aderir a esta rede de
transportes ou vamos sozinhos.------------------------------------------------------------------------------------- Sinceramente, tive esta ambivalência durante bastante tempo, esta questão de
ponderar pela boa vizinhança e servirmos também nós de um fator de coesão entre todos os
Municípios, ponderou muito connosco, entendo que não sairemos prejudicados, é o meu
entendimento e os elementos que vos estamos aqui a dar e que poderemos disponibilizar,
são muito mais que as outras Assembleias Municipais tinham para poderem decidir sobre
esta matéria. Posso-vos dizer que há aqui processos que não estão fechados, e não estão
porque nas últimas semanas alterou-se tudo e há timing para avançar.”-------------------------------- Hilário Manuel Ferreira dos Santos – PSD; ------------------------------------------------------------- “Reconheço que o Senhor Presidente da Câmara tem mesmo azar, então se nos outros
Municípios ninguém faz perguntas, logo aqui em Águeda é que haviam de fazer perguntas
ao Senhor Presidente da Câmara, sobre estas questões. Isto é mesmo complicado. Azar, o
Senhor concorreu aqui, não concorreu em Ovar, não concorreu em Ílhavo, paciência, são os
elementos que cá tem, os elementos dos Juntos têm-o ajudado, não têm feito muitas
perguntas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Percebo Senhor Presidente a sua intenção, entendo bem o que diz.------------------------------- Primeiro ponto, nós não temos nenhuma posição radical sobre a AdRA, na altura foi-nos
dito em d2010 ou 2011, quando assinamos aquele contrato, que até 2013 tínhamos a rede
fechada. Estamos em 2019 e a rede ainda está longe de ser fechada, mas está cada vez
mais próxima de ser fechada, têm-se feito investimentos em saneamento, neste momento,
no Concelho, mas passado 6 anos de quando ela já devia estar toda fechada. ----------------------- É bom que o Senhor Presidente vá mudando de opinião porque, quando o Senhor
Presidente disse, no anterior mandato, que a AdRA nos devia seis milhões de euros, a
Câmara de Águeda gastou quarenta mil euros para fazer um estudo, estudo esse que
indicava que Águeda tinha sido prejudicada em seis milhões de euros. Hoje, pelos vistos, o
Senhor Presidente já está mais calmo, diz que não é bem assim, mas esse debate público
seria interessante para as pessoas perceberem.--------------------------------------------------------------- Hoje, não estamos a falar da AdRA mas estamos a falar de algo parecido. Hoje, vamos
decidir sobre uma EVEF que não conhecemos e se o quisermos conhecer, hoje, estará mal
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calculado, sobre rotas que não conhecemos, sobre custos que não conhecemos, sobre
tarifários que não conhecemos.------------------------------------------------------------------------------------- A adesão a um projeto de transportes intermunicipais que todos os outros Municípios já
aderiram, às cegas, diz o Senhor Presidente, sem questionarem absolutamente nada,
segundo diz o Senhor Presidente, e nós acreditamos na sua palavra mas, o que é certo é
que nós, como Assembleia Municipal, para decidir temos que ter dados e mais uma vez não
temos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Não sou daqueles que gosta de inviabilizar os processos, é óbvio, se calhar em
consciência, como é que posso decidir sobre uma coisa que não tenho dados nenhuns, em
consciência devia votar contra, mas diz-me o Senhor Presidente, confiem em mim, isto vai
ser bom para o Município, isto é importante para a Comunidade Intermunicipal. ---------------------- Senhor Presidente vou sentar-me, vou refletir, pode ser que me abstenha, mas com
muitas dúvidas, porque tenho muitas dúvidas em decidir sobre uma coisa que não tenho
ideia nenhuma e pelos vistos nem o Senhor Presidente tem, nem o Senhor Vice-Presidente,
nem nenhum dos elementos do Executivo e, pelo que diz o Senhor Presidente, também
ninguém da CIRA tem. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Pedro Miguel Alpoim Marques – Juntos: ---------------------------------------------------------------- “Conforme os nossos colegas sabem, a Câmara Municipal de Águeda é responsável
pelas carreiras Municipais e a CIRA pelas carreiras Regionais e Intermunicipais.-------------------- Há quatro pontos que me parecem essenciais para aprovação deste ponto.--------------------- A maioria das pretensões foram satisfeitas por parte da CIRA.--------------------------------------- Devido ao entrelaçado das rotas o funcionamento é bastante melhor quando estudado e
executado num todo.--------------------------------------------------------------------------------------------------- Existe uma partilha de risco, nomeadamente a possibilidade de futuros prejuízos.------------- A solidariedade institucional com os outros Municípios também me parece um ponto
muito importante”.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hilário Manuel Ferreira dos Santos – PSD: ------------------------------------------------------------- “Senhor Presidente, peço desculpa de vir aqui outra vez, mas, afinal, agora, é que eu
fiquei mesmo confundido.--------------------------------------------------------------------------------------------- Veio aqui um representante dos Juntos dizer que a partilha das rotas foi absolutamente
melhorada. Quais são as rotas? Gostava que esclarecessem porque ou estão rotas
definidas, ou não. Quais as rotas que foram melhoradas? Foi aqui dito, agora.”---------------------- Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente: --------------------------------------- “Se a dilatação do prazo não for significativa, isto é, se fecharmos isto durante a
próxima semana, não vejo qualquer inconveniente que esta situação se resolva na próxima
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sessão, até porque o caderno de encargos passou a estar todo alterado depois desta
reunião que tivemos na CIRA.--------------------------------------------------------------------------------------- Brito António Rodrigues Salvador –Juntos;------------------------------------------------------------- “Se houver alguma proposta e for aceite, nada há a opor.”-------------------------------------------- Luís Miguel Marques Vidal de Oliveira – CDS; ------------------------------------------------------- “Senhor Presidente atendendo a que descobrimos, e foi confirmado, que a interrupção
desta sessão não afeta o timing previsto para aprovação desta proposta, portanto, acomoda
bem a possibilidade de adiarmos esta decisão para a próxima semana, sugeria que se
interrompesse a discussão agora. Que o Senhor Presidente da Câmara conseguisse fazernos chegar a informação que foi pedida, para ser analisada, eventualmente, até seria útil
fazermos uma reunião com o Senhor Presidente da Câmara e os técnicos que lhe prestam
assessoria, para podermos todos ter um bom conhecimento daquilo que está em causa, ver
aquilo que falta, para depois podermos no reinicio da próxima sessão

procedermos à

discussão, se for caso disso, ou à votação imediata da proposta.------------------------------------------ Vinha aqui fazer a proposta de que se interrompessem, por hoje, os trabalho e que se
continuasse na próxima sessão.” ----------------------------------------------------------------------------------- Brito António Rodrigues Salvador –Juntos:------------------------------------------------------------- “Senhor Presidente é possível saber-se qual é o prazo limite para esta decisão?” ------------- Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente; --------------------------------------- “Consigo aguentar este prazo até ao final da próxima semana.”------------------------------------- Manuel Augusto de Almeida Farias – PS; --------------------------------------------------------------- “Penso que estamos aqui perante duas opções. Gostaria de ter uma grelha comparativa
de prós e contras de cada uma destas opções. ---------------------------------------------------------------- Ficamos agora a saber que os outros Concelhos que integram a CIRA, com exceção do
de Águeda, validaram este processo de transferência de competências, de imediato, porque
também não tinham opção B, não se constituíram como autoridade de transportes,
contrariamente, Águeda dispõe desse recurso.----------------------------------------------------------------- Nós temos opção A que é esta delegação de competências na CIRA e temos opção B
que é Águeda exercer e implementar as ações que decorrem do facto de ser autoridade de
transportes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Elementos adicionais que nos possam esclarecer um pouco e ajudar a tomar uma
decisão mais fundamentada e consciente, e conhecer os cenários comparativos. Opção A,
com a delegação de competências na CIRA ou opção B, Águeda exercer as competências
que tem como autoridade de transportes.--------------------------------------------------------------------
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----- Perante essa grelha comparativa, penso que muitas das dúvidas que aqui foram sendo
expressas, penso que todos nós partilhamos e que é uma matéria, tal como outras, requer
as cautelas, penso que poderiam ter uma clarificação adicional, até que ponto a
acomodação das carreiras escolares, dos trajetos que Águeda quer ver implementados, eu
reparei que a CIRA não aceitou algumas penalizações que Águeda tentou propor, no caso
de não serem cumpridas as carreiras e rotas propostas pelo Município de Águeda. Há de
facto aqui algumas zonas com alguma nebulosidade que se conhecesse-mos um pouco
melhor vantagens e desvantagens, da opção A, da opção B, talvez pudéssemos decidir de
modo mais consciente.” ------------------------------------------------------------------------------------------------ Neste momento, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal dá por terminados os
trabalhos, pela zero horas e cinquenta minutos, da primeira reunião da 1ª Sessão Ordinária,
designando para continuação o próximo dia 8 de março de 2019, pelas vinte e uma horas,
sendo que desta forma se consideram convocados todos os membros presentes. --------------

Ata da 1ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 28/fevereiro, 8 e 14/março/2019

54

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA
Ata da Segunda Reunião da Primeira Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 8 de março de 2019

------ Aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma
horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal, teve lugar a segunda reunião da primeira
Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda, com a seguinte Ordem de
Trabalhos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 – Período da Ordem do Dia: ------------------------------------------------------------------------------- 3.1 – Apreciação da informação escrita do Ex. mo Sr. Presidente da Câmara
Municipal de Águeda acerca da atividade municipal, bem como da situação financeira
do Município, nos termos do disposto na alínea c), do n.º. 2, do artigo 25º, do Anexo I,
da Lei 75/2013 de 12 de setembro; ------------------------------------------------------------------------------- 3.2 – Análise e votação da proposta de Regimento da Assembleia Municipal, para
o mandato de 2017-21; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para Autorização prévia
de Compromissos Plurianuais, de acordo com o artigo 6º da Lei 8/2012, de 21 de
fevereiro, Assunção para: ------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3.1 – Contrato de prestação de serviço à empresa Lugar do Plano – Gestão do
Território e Cultura, Lda. - Relatório do Estado do Ordenamento do Território (REOT);------ 3.3.2 – Concurso público para Aquisição de Serviços para Manutenção de
Equipamentos de Combate a Incêndios em Edifícios e Viaturas Municipais e em
Edifícios Escolares; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3.3 – Ajuste Direto para Prestação de serviços de desinfestação e controlo de
pragas no Centro de Artes de Águeda e no Museu Ferroviário de Macinhata do Vouga
– Anticimex Portugal, Lda.; ----------------------------------------------------------------------------------------- 3.3.4 – Ajuste Direto para aquisição de serviços de manutenção de elevador e
plataformas do Centro de Artes de Águeda – Grupnor – Elevadores de Portugal, Lda.; ----- 3.3.5 – Contrato Programa no âmbito da cedência desportiva e das infraestruturas
existentes no Crossódromo Internacional de Águeda ao ACTIB – Águeda Action Club;----- 3.3.6 – Acordo de Cooperação no âmbito da dinamização do Desporto Adaptado
de Águeda; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3.7 – Adenda ao contrato programa celebrado com a associação ATIVAMAIS –
Associação para a promoção da Atividade Física, Saúde e Bem Estar no âmbito da
dinamização do Centro Municipal Marcha e Corrida; ------------------------------------------------
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----- 3.4 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de Adesão do Município
de Águeda à Rede de Municípios – Piloto CESOP - retificação da proposta aprovada
pela Assembleia Municipal a 30/06/2017; ---------------------------------------------------------------------- 3.5 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de Alterações à
Composição do Conselho Municipal de Educação 2017/2021; ---------------------------------------- 3.6 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de celebração de
Contrato Interadministrativo de delegação de competências do Município de Águeda
na Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro - Autoridade de Transportes.------------- Participaram nesta sessão os seguintes Membros da Assembleia Municipal: ----------------- Brito António Rodrigues Salvador – Juntos; --------------------------------------------------------------- Maria de Fátima Sampaio e Silva – PSD; ------------------------------------------------------------------ Elisa Maria Pires de Almeida – PS; -------------------------------------------------------------------------- João Carlos Fernandes Figueiredo – Juntos; ------------------------------------------------------------- Cristina Paula Fernandes da Cruz – Juntos; -------------------------------------------------------------- Marlene Domingues Gaio – PSD; ---------------------------------------------------------------------------- Manuel Augusto de Almeida Farias – PS; ----------------------------------------------------------------- Pedro Miguel Alpoim Marques – Juntos; ------------------------------------------------------------------- Carlos Filipe Correia de Almeida – PSD; ------------------------------------------------------------------- Abílio Ferreira Gomes da Silva – Juntos; ------------------------------------------------------------------- Luís Miguel Marques Vidal de Oliveira – CDS; ------------------------------------------------------------ Isabel Cristina Correia Ferreira – PS; ----------------------------------------------------------------------- Paula Cristina Lito Almeida – Juntos; ------------------------------------------------------------------------ Hilário Manuel Ferreira dos Santos – PSD; ---------------------------------------------------------------- Armando Paulo Almeida Galhano – Juntos; --------------------------------------------------------------- António Jorge Pereira de Oliveira – PS; -------------------------------------------------------------------- Luís Pina Figueiredo – Juntos; -------------------------------------------------------------------------------- Ana Rita de Brito Carlos – PSD; ------------------------------------------------------------------------------ Maria João Marques Tavares – Juntos; --------------------------------------------------------------------- Paulo Sérgio Gomes Tomaz – PS; --------------------------------------------------------------------------- João Paulo Rodrigues de Nogueira Veiga – PSD; ------------------------------------------------------- Compareceram igualmente à Sessão os seguintes Presidentes de Junta/Uniões de
Freguesia (PJF): ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Albano Marques Abrantes – PUF de Aguada de Cima; ------------------------------------------------ Jorge Manuel Castanheira Martins – PUF Águeda e Borralha; --------------------------------------- Ana Paula Sousa Silva Moreira em representação do PUF de Barrô e Aguada de Baixo;
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----- Carlos Miguel Nolasco de Lemos – PJ de Fermentelos; ----------------------------------------------- Pedro Joaquim Faria de Oliveira Marques – PJF de Macinhata do Vouga; ----------------------- Pedro António Machado Vidal – PJ da União das Freguesias de Préstimo e Macieira; ------- Manuel José de Almeida Marques de Campos – PUF de Recardães e Espinhel; -------------- Sérgio Edgar da Costa Neves – PUF de Travassô e Óis da Ribeira; ------------------------------- Paulo Jorge Reis Tavares – PUF de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga; ----------------------- Rui Carlos dos Santos Mota – em representação do PJ de Valongo do Vouga; ----------------- Da Câmara Municipal de Águeda estiverem presentes os seguinte Membros: ------------------ Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente; ------------------------------------------ Edson Carlos Viegas Santos – Juntos – Vice Presidente; --------------------------------------------- Elsa Margarida de Melo Corga – Juntos – Vereadora; -------------------------------------------------- João Carlos Gomes Clemente – Juntos – Vereador; ---------------------------------------------------- Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara – PS – Vereador; --------------------------------------- António Manuel Gama Duarte – PS – Vereador; --------------------------------------------------------- Antero Ricardo dos Santos Almeida – PSD – Vereador; ----------------------------------------------- A sessão foi presidida pelo Senhor Presidente da Assembleia, Brito António
Rodrigues Salvador, que saudou os presentes, bem como todos os que acompanhavam a
sessão através dos canais de comunicação, fazendo votos de uma sessão produtiva, séria e
leal. O Senhor Presidente da Assembleia foi secretariado por Cristina Paula Fernandes da
Cruz e Paula Cristina Lito Almeida --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- JUSTIFICAÇÕES DE FALTAS --------------------------------------Foram verificadas as justificações de falta dos seguintes membros: -------------------------------------- O Deputado Humberto José Tavares Moreira, que seria substituído pelo Deputado Luís
Armando Ferreira Pina Figueiredo; a Deputada Carla Eliana da Costa Tavares, que seria
substituída pela Deputada Elisa Pires; O Deputado Rogério Matias, que seria substituído
pelo Deputado Armando Paulo Almeida Galhano; a segunda secretária, Deputada Daniela
Carina Mendes, que seria substituída pela Deputada

Paula Cristina Lito Almeida; O

Presidente da Junta de Freguesia de Valongo do Vouga, Luís Filipe Tondela Falcão que
seria substituído por Rui Carlos Santos Mota. ------------------------------------------------------------------- Atendendo à ausência da segunda secretária, Deputada Daniela Mendes, o Senhor
Presidente da Mesa convidou a Deputada Paula Cristina Lito Almeida a assumir o referido
cargo e, não tendo havido objeções, a mesma assumiu de imediato, o cargo da segunda
secretária na presente sessão. ------------------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Brito António Rodrigues Salvador,
atendendo ao facto de hoje, dia oito de março, se festejar o “Dia Internacional da Mulher”
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sugeriu que, para assinalar este dia, os Lideres dos Grupos Municipais oferecessem uma
rosa a cada Deputada presente.------------------------------------------------------------------------------------ Antes de dar início aos trabalhos, o Presidente da Assembleia Municipal, leu a seguinte
consideração:------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Começo, neste “Dia Internacional da Mulher” que hoje se comemora, por manifestar a
grande admiração e respeito que tenho por todas as mulheres, em especial pela Mulher
Portuguesa, na verdade a Mulher Portuguesa tem-se emancipado ao longo do Tempo. Elas
vão à luta, enfrentam desafios e desenvolvem atividades com a mesma competência , em
todas as áreas de produção e de conhecimento. -------------------------------------------------------------- As mulheres conquistaram espaços que as conduzem à liberdade. -------------------------------- A independência feminina não é, e não será uma concessão masculina, é uma
conquista cujo mérito pertence à própria mulher. ------------------------------------------------------------- Hoje, não restam dúvidas que as mulheres conseguiram demonstrar serem capazes de
desenvolverem atividades em qualquer campo da ação humana e podem, sem qualquer
espécie de dúvida, de uma forma solidária, ser parceiras na construção de uma sociedade
mais justa e fraterna. -------------------------------------------------------------------------------------------------- O mundo e a sociedade mudou para melhor a partir do momento em que a mulher se
tornou num agente ativo em cada momento da história humana------------------------------------------- A sociedade evoluiu com mais rapidez quando a mulher se tornou protagonista da sua
própria história e da história da humanidade. Contudo, todos nós temos a consciência que
este trabalho de emancipação da mulher não está terminado, todos temos obrigação de
continuar a juntar esforços para solidificar, enraizar tal pretensão. --------------------------------------- Termino parafraseando a poesia “Ser Mulher” do poeta brasileiro Manuel João Silva, da
seguinte forma: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Ser Mulher é uma dádiva, é muito mais do que a possibilidade de gerar vida. ----------------- É o comprometimento com a própria Vida. ---------------------------------------------------------------- Ser Mulher é viver e ansiar cada momento como único. ---------------------------------------------- É o de se entregar em amor compreensão, é abrigar em seus braços com ternura cada
filho e fazê-lo sentir mais especial. --------------------------------------------------------------------------------- É estabelecer uma união de magia e beleza com amor, fazendo o seu homem sentir
que nada importa além daquele beijo. ---------------------------------------------------------------------------- É estar aberta para o inevitável e o desconhecido com coragem e serenidade. ----------------- Ser Mulher é ter capacidade de sentir dor e alegria ao mesmo tempo e sentir-se feliz por
isto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- É ter a possibilidade de se dividir em mil e ser inteira em cada parte. --------------------------
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------ É alcançar o pensamento de outro que sofre e lançar com sensibilidade a vibração
necessária de alívio e esperança. --------------------------------------------------------------------------------- É descobrir-se plena e intensa realizando os seus sonhos sem perder a conexão com a
divindade”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por fim, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu que esta seria a maneira
mais singela para aqui deixar a homenagem a todas as Mulheres Portuguesas, em especial,
e também à Mulher Aguedense.”------------------------------------------------------------------------------------- Luís Miguel Marques Vidal de Oliveira – CDS: ------------------------------------------------------ “Senhor Presidente, não podemos deixar passar em branco esta data que assinala o dia
da Mulher, sem referir os dados divulgados, esta semana, sobre a diferença de rendimentos
médios, entre homens e mulheres. Fosso que em Portugal é maior do que na maior parte
dos países europeus. Este fosso existe em todos os países europeus mas tende a ser maior
a diferença em Portugal. ---------------------------------------------------------------------------------------------- É verdade que os homens trabalham em média mais horas do que as mulheres, mas
esta estatística não reflete a realidade diária das mulheres que, acumulam trabalho
remunerado, com as tarefas domésticas e com os cuidados familiares que incluem não
apenas as crianças mas também os mais idosos .------------------------------------------------------------ Estas não são tarefas remuneradas.------------------------------------------------------------------------- Importa a sociedade que as mulheres que são hoje mais escolarizadas, em média, do
que os homens, mas ganham menos, têm maior precariedade no trabalho e saem do
mercado de trabalho mais cedo do que os homens, tenham medidas de compensação,
porque, como em média ganham menos e descontam menos, têm também reformas mais
baixas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A esperança de vida dos homens e das mulheres é diferente, e nesta caso favorece as
mulheres. Mas ter uma esperança média de vida com pensão mais baixa, significa que as
mulheres, já desfavorecidas ao longo da vida, com salários inferiores, e sem verem tido em
conta o trabalho que dedicam ao seu ambiente familiar, aos filhos e aos idosos, enfrentam
no termo da sua vida um maior risco de pobreza do que os homens------------------------------------- Mas se pode dizer que a menor esperança de vida dos homens não constitui
favorecimento, certamente não será, disso não pode iludir a questão central de que é
necessário encontrar mecanismos que permitam compensar um maior risco de pobreza das
mulheres em idade avançada.--------------------------------------------------------------------------------------- Importa à sociedade que as mulheres não vejam a maternidade como um obstáculo à
sua progressão profissional e social e como elemento que agrava o risco de pobreza.---------
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----- Insisto aqui e tenho afirmado, é necessário que se apliquem medidas concretas que
permitam dar resposta a esta questão social. Se o fizermos com sucesso estaremos a
aumentar, não apenas a justiça social, mas também a competitividade do nosso território.”-------- Os trabalhos são retomados na discussão do ponto 3.6 ---------------------------------------------- 3.6 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de celebração de
Contrato Interadministrativo de delegação de competências do Município de Águeda
na Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro - Autoridade de Transportes. ------------ Neste ponto foram feitas as seguintes intervenções que se transcrevem na íntegra: ---------- Hilário Manuel Ferreira dos Santos – PSD: ------------------------------------------------------------ “A primeira nota Senhor Presidente tem a ver com a documentação que nós recebemos
hoje, esta Assembleia foi interrompida na quinta feira passada, não ontem, já na semana
passada, na Freguesia da Trofa, em Crastrovães, onde pedimos um conjunto de
documentos ao Senhor Presidente da Câmara. Documentos esses que estavam na posse
do Senhor Presidente da Câmara, na altura, mas que não nos tinham sido enviados e que
eram fundamentais para esta Assembleia. ---------------------------------------------------------------------- Estes documentos chegaram-nos hoje, pelo menos a mim, por e-mail, às catorze e
vinte, hoje.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Estamos a falar de uma concessão que envolve qualquer coisa como vinte e seis
milhões de euros, nos próximos cinco anos, estamos a falar de estudos feitos pelo Sérvulo
Correia que envolvem dezenas de milhares de euros. -------------------------------------------------------- Acho lamentável que isto aconteça, nós todos temos direito a enganar-nos a atrasarnos a errarmos. Recordo que os membros da Assembleia Municipal não são profissionais da
política, nenhum de nós tem funções executivas e todos nós temos os nossos trabalhos. ---------- Torna-se absolutamente impossível de quem quer fazer uma análise a estes
documentos, que o faça de uma maneira mais séria, neste tempo que nos leva entre a
receção dos documentos e a hora de início desta Assembleia. -------------------------------------------- Também uma nota Senhor Presidente da Assembleia Municipal, não nesta sessão da
Assembleia, na anterior sessão da Assembleia Municipal, o Senhor Presidente censurou
membros da Assembleia Municipal, por lhe terem enviado documentos no dia da
Assembleia, à tarde, porque disse, e bem Senhor Presidente, que tinha vida profissional
ativa, eu também, e portanto não podia receber documentos às três ou quatro da tarde, para
ser dado seguimento no próprio dia. Disse, e bem Senhor Presidente. --------------------------------- Acho que o Senhor Presidente é o nosso Presidente, é o Presidente de todos nós nesta
Assembleia Municipal, não é o Presidente do Executivo. Acho que cabe a si também, da
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mesma maneira que censurou colegas nossos nesta Assembleia pelo atraso do envio dos
documentos, que o faça em relação ao Executivo.------------------------------------------------------------- Deve-nos defender porque o Executivo que faz o que faz, manda elementos de tão
grande importância, no próprio dia da Assembleia, às catorze e vinte e posterior, merece a
censura do senhor Presidente da Assembleia Municipal.---------------------------------------------------- Senhor Presidente está aqui para nos defender porque faz parte da Assembleia
Municipal, não está aqui para, simplesmente defender o Senhor Presidente da Câmara,
ainda que pertença ao seu agrupamento, nós compreendemos esse facto, tem-no feito
muito bem, quero-lhe dar os parabéns, mas primeiro que tudo, e antes de tudo, é
Presidente desta Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------- O Senhor não é responsável por este atraso, é mais do que evidente, mas acho que
devia ter tido uma palavra sobre isso.----------------------------------------------------------------------------- Assim, quero dizer que, o Grupo Municipal do PSD, não teve oportunidade de reunir
para discutir este assunto. O e-mail chegou às catorze e vinte, eu li os documentos, já
passava das cinco, passei os olhos pelos documentos, mas não os consegui analisar,
profundamente como eu gostaria de os analisar. -------------------------------------------------------------- E voltamos ao mesmo processo.----------------------------------------------------------------------------- Estamos hoje, aqui chamados para decidir sobre uma concessão de vinte e seis
milhões de euros, outra vez, pelo menos eu, hoje já com elementos na mão mas sem os
poder ler. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Senhor Presidente quero-lhe dizer que nós queremos fazer parte desta solução, não
estamos aqui para lhe criar um problema. Era muito fácil chegar aqui e dizer votamos
contra, não tivemos tempo de ler os documentos, aliás até sairmos da Assembleia em forma
de protesto, porque não é lógico mandarem-nos um estudo que está pronto desde junho de
dois mil e dezoito, mandarem-nos à meia dúzias de horas. ------------------------------------------------- O estudo que nos foi enviado é um estudo que diz: Comunidade Intermunicipal da
Região de Aveiro – EVEF do Serviço público de Transporte de Passageiros- estritamente
privado e confidencial- junho de dois mil e dezoito.------------------------------------------------------------ Levantou-se aqui na última Assembleia um conjunto de questões. Questões sobre os
prazos para aprovação deste estudo ou desta transferência de competências na Assembleia
e a forma como é que iria decorrer. Fui tentar saber e a informação que tenho é que vai
haver uma reunião do Conselho Intermunicipal, no dia 18 de março, onde os Senhores
Presidentes de Câmara, depois de tomadas as posições de todas as Assembleias
Municipais, só falta a de Águeda, darão seguimento a este processo, se Águeda entra ou
não entra, nós decidiremos. -------------------------------------------------------------------------------------
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----- Nesta reunião toma-se essa decisão, e haverá depois uma reunião em abril, onde o
processo fecha, porque há um conjunto de documentação que terá que ser junta.-------------------- Este processo tem que estar fechado até ao início de 2020, uma vez que a concessão
é para entrar em janeiro de 2020.----------------------------------------------------------------------------------- Não vem aqui nenhum caderno de encargos para ser aprovado, portanto a decisão que
esta Assembleia tomar hoje aqui, ou não, é definitiva, não há nenhum caderno de encargos
que vai ser ser aqui aprovado, nem sequer na Assembleia Intermunicipal vai ser aprovado
este caderno de encargos. Este caderno de encargos vai ser aprovado no Conselho
Intermunicipal, onde estão os Senhores Presidentes de Câmara e caberá a eles defenderem
os interesses dos seus Municípios, no Conselho Intermunicipal.------------------------------------------- Senhor Presidente da Câmara se eu estiver a dizer alguma asneira, corrija-me. Estou a
dar a informação que fui tentar saber, porque esta era uma das dúvidas e como não nos
chegou qualquer esclarecimento sobre isto, fui à procura dela.------------------------------------------- Falei sobre o procedimento.------------------------------------------------------------------------------------ Sobre o estudo. Na última sessão que tivemos em Crastrovães, o Senhor Presidente
disse que tinha um estudo que envolvia o EVEF mas, teria que ser todo alterado, porque
desse estudo dependeria se Águeda entrasse para o processo, o estudo teria que ser todo
alterado .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Também fui à procura dessa informação, não é verdade, o estudo que o Senhor
Presidente tem, desde junho de 2018, já prevê a situação com Águeda e sem Águeda, com
nove ou com dez Municípios. Percebamos isto, são os Municípios todos da CIRA, menos
Aveiro. Aveiro não vai pertencer, vai ter uma situação diferente, porque tem um contrato a
nível de transportes municipais, desde 2017, que vigora por 15 anos. ---------------------------------- Este estudo existe desde junho de 2018, não há nenhuma alteração neste estudo, há
pequenas situações pontuais de pedidos que o Município de Águeda fez porque como o
Município de Águeda foi o último a fazer o trabalho já tinha mais dados, e está a pedir um
conjunto de pequenas situações de alterações mas que não mexe na questão do EVEF. ---------- O estudo apresenta-nos duas situações, com Águeda e sem Águeda, e depois
apresenta-nos a solução A e B. Este estudo define tarifários, quanto vai custar o passe das
pessoas, quanto custa o bilhete individual, quanto custa o bilhete pré-comprado, quando
custa em função do número de quilómetros, está tudo neste estudo, não vai haver nenhuma
alteração neste estudo.------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente, com certeza, vai-me desdizer. A informação que tenho é que o
estudo que a Câmara nos envia existe desde Junho de 2018, e julgo que o estudo, de
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acordo com a informação que tenho, é o estudo que vai servir de base para ser aprovado
na reunião do Conselho Intermunicipal dia 18 de março. ---------------------------------------------------- Como já disse na última sessão, o estudo podia-nos ter sido enviado na última sessão,
e já que não foi na última sessão que tivemos na quinta-feira, podia ter sido na sexta-feira a
seguir, porque era um dia de trabalho, foi dia um de março.----------------------------------------------- Não foi no dia um de março, não foi na segunda-feira de Carnaval, não foi na quartafeira a seguir, não foi na quinta-feira a seguir, foi hoje às catorze e vinte.------------------------------- Acredito que para o Executivo vá muito a tempo, para mim não vai.--------------------------------Também quero referir aqui um ponto. Diz a proposta que nos vem do Executivo, na
clausula décima quarta - “Transportes Escolares – As partes poderão vir a acordar

a

legalização dos transportes escolares no Município, designadamente através de serviços
especializados de transportes escolares, de serviços de transportes regulares ou através de
serviços de transportes flexíveis”.---------------------------------------------------------------------------------- O que é que nos diz o estudo? Diz o seguinte: - “A oferta anual de transporte público
coletivo rodoviário na CIRA, serve sobretudo o transporte escolar, que passa assim a estar
incluído numa rede integrada de serviço público”.-------------------------------------------------------------- Quer dizer que elas não poderão vir a acordar, ela faz parte integrante, aliás o estudo
da CIRA diz, isto sem transporte escolar não é possível.-----------------------------------------------------Também foram enviadas três rotas, por isso desde já aqui gostava de deixar duas ou
três perguntas, são perguntas individuais não são do grupo

municipal, no final uma

sugestão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Senhor Presidente vejo que os transportes escolares passam a estar inseridos,vejo três
novos circuitos que envolvem transportes escolares. A minha questão é esta, se os
transportes escolares passam a estar incluídos, basicamente será o Município a pagar à
concessionária o custo dos transportes escolares. Perante os tarifários propostos, e são
propostos dois tarifários, proposta A e proposta B, uma proposta de tarifário que é muito
mais favorável a quem tem passes e a quem tem bilhetes pré comprados. Outra proposta de
tarifário que valoriza mais a quem compra o bilhete na hora, há diferenças sobre este
processo, isto para perceberem o que é o A e o que é o B.------------------------------------------------- O que eu pergunto é, o Município passará a assumir estes custos junto do
Concessionário? -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Gostava de saber perante as rotas existentes e as novas rotas propostas. Quanto é que
o Município gasta, hoje, nestas rotas de transportes escolares? E quanto é que irá gastar
com esta proposta? Para percebermos se ganhamos ou perdemos na questão das rotas
dos transportes escolares. ---------------------------------------------------------------------------------------
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-----Segunda questão. Foram-nos dadas três rotas, gostava de saber quis eram as rotas
totais que vamos ter neste processo? ----------------------------------------------------------------------------- Não verifiquei aqui no estudo transportes Intermunicipais, não sei se estão, ou não
incluídos, gostaria que mos identificassem. --------------------------------------------------------------------- Ultima pergunta. Vamos fazer uma concessão, esta concessão pode ter lucros ou
prejuízos, nos caso de haver lucros ou prejuízos, estes são da responsabilidade de quem?
Do concedente, nós municípios que entregamos à CIRA e a CIRA que entrega à concessão,
é da CIRA e dos Municípios ou do Concessionário? Por aquilo que eu li no estudo é dos
Concedentes, ou seja é da CIRA e dos Municípios que fazem parte. Se for essa a verdade,
gostava de saber como é que são distribuídos?---------------------------------------------------------------- Vou explicar porquê. Todos nós recordamos e o Senhor Presidente, que anda nisto à
muitos anos, recordar-se-á, com certeza, do processo da CIMRIA. Quando foi da CIMRIA
todos nós tivemos que indicar à CIMRIA quais eram os nossos caudais, os nossos afluentes
e todas as Câmara inventaram números, foi uma baralhada de todo o tamanho. Primeiro
porque tínhamos poucos números e segundo porque cada um deu os números à toa. Esses
números mais à frente vieram penalizar os Municípios, acabaram por não penalizar porque
depois houve um perdão de dívida, não é um perdão de dívida, ela está ali encostada num
canto, um dia alguém há-de decidir, a dívida existe, ninguém a paga. ----------------------------------- O que eu pergunto é, estes lucros ou estes prejuízos como é que são divididos? Porque
este estudo pressupôs um conjunto de transportes, um conjunto de utentes. São divididos
pelos utentes? Porque se houver prejuízo é porque houve um conjunto de utentes que não
utilizaram o sistema.---------------------------------------------------------------------------------------------------- Como é que isto é dividido em partes iguais pela CIRA? É pela percentagem que cada
empresa, cada Município teve? Não sei como é que eles são divididos, gostava que me
esclarecessem. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Por ultimo, uma proposta Senhor Presidente, nós, como já lhe disse queremos ser
parte da solução e não do problema. Olhei para o estudo enviesado, fiz um conjunto de
perguntas que gostava de ter respostas, mas o meu grupo municipal não reuniu. Propunha
que este ponto fosse outra vez suspenso e continuasse numa data a marcar, na próxima
semana, estamos em tempo, a decisão do Conselho Intermunicipal é só dia dezoito, para
que todos os membros da Assembleia Municipal tivessem oportunidade de olhar bem para o
estudo, tirar as suas dúvidas, para que o Senhor Presidente da Câmara no caso de não ter
esses dados, poder-nos esclarecer, para que efetivamente nós possamos tomar uma
decisão em consciência.-------------------------------------------------------------------------------------------
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----- Volto a dizer, eu, por sistema, sou favorável a estas concessões Intermunicipais, acho
que ganhamos em escala, mas temos que saber os dados todos, e por isso não havendo
tempo, nós não tivemos tempo, eu falei aqui em meu nome, não falo em nome do grupo
municipal do PSD porque não tivemos oportunidade de reunir, pedia que este ponto, é uma
proposta que eu faço à mesa, que fosse votada, que fosse outra vez suspenso e que
continuasse esta sessão na próxima semana, para nos dar dois ou três dias, para podermos
avaliar isto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Se não acontecer isto, na falta de dados, somos obrigados, pelo menos eu, a votar
contra.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Manuel Augusto de Almeida Farias – PS: -------------------------------------------------------------- “Confesso que tinha vontade e necessidade de analisar a documentação que nos foi
enviada, hoje à tarde. Até me sentia com obrigação de o fazer, na medida em que na
reunião em Crastrovães

solicitei que nos fossem prestadas algumas informações que

julguei e continuou a julgar pertinentes, mas não deu mesmo, não foi desmazelo, não foi
desleixo, foi impossibilidade absoluta de olhar sequer para os títulos da documentação.
Acabei de o fazer à pouco e de facto sinto-me um pouco frustrado, e assinando
completamente por baixo as declarações do Eng. Hilário Santos, inclusive até o remate final
de que estão reunidas as condições para nós, de um modo responsável, responsável no
sentido de querermos contribuir para este processo, no sentido de não criar algum tipo de
entrave à melhor das soluções, mesmo entrave se a melhor das soluções for aquela que a
Câmara propõe e isso vier a ser demonstrado, não queremos ser esse entrave e não o
sendo poderemos perfeitamente dar o tempo necessário para que não sejamos levianos nas
nossas decisões. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Também nós, no grupo do Partido Socialista, não tivemos possibilidade de reunir, de
concertar, de chegar a algum tipo de conclusão, e quando prestarmos a nossa conclusão
queremos fazê-lo de um modo consciente. ---------------------------------------------------------------------- De facto, volto a lembrar um aspeto que foquei na última sessão.----------------------------------- O Município de Águeda está numa situação diferente de todos os outros Municípios,
porque o Município de Águeda é Autoridade de Transporte, os outros Municípios não o são.
A ligeireza com que os outros Municípios decidiram, não foi ligeireza, foi um ato óbvio,
lógico, porque não são Autoridade de Transporte.------------------------------------------------------------- Águeda tem que ponderar entre duas situações. Ceder ou conceder, ou contratualizar
procedência à CIRA, ou assumir, por si própria, sem qualquer cedência, a prossecução
deste projeto, sendo Autoridade de Transporte está na plena condição jurídica para o poder
fazer, jurídica e material.------------------------------------------------------------------------------------------
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----- Falta-nos, e eu insisto neste aspeto, não tive possibilidade de ver outra coisa senão os
títulos, não nos é prestada nenhuma informação relativamente aquilo que eu solicitei e que
me parece pertinente, na última sessão.-------------------------------------------------------------------------- Quais os prós e os contras de Águeda seguir o seu próprio caminho ou associar-se indo
à procura de economia de escala haverá de certeza vantagens, mas também a
particularização da situação do Município de Águeda com os seus aspetos crónicos de
dificuldade, de comunicação ou de transportes, de norte para sul há uma convergência,
todos convergem para Águeda e depois há aqui uma quebra de ligação. As centralidades de
Águeda, as necessidades em termos de transporte, seja o transporte escolar, seja os
transportes que são derivados à atividade económica, industrial e de serviços, tem-se
alterado com alguma profundidade nos últimos anos. Alterado no bom sentido, é preciso dar
resposta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Águeda tem particularidades, que provavelmente se seguir o seu próprio caminho,
estou a pensar em voz alta, poderá ver melhor satisfeitas, do que fazer esta concessão à
CIRA, não sei, aqui colocam-se todos estes pontos de interrogação, acho que a Câmara
Municipal ou a Comissão Permanente de Transportes desta Assembleia poderiam fazer,
poderiam abordar, ponderar a situação, que vantagens e desvantagens tem Águeda em
seguir o seu próprio caminho, e tem todas as condições para isso, ou de fazer esta
concessão à CIRA.------------------------------------------------------------------------------------------------------ Não temos ainda resposta, e na minha opinião, sem esta resposta, nós não teremos
uma decisão responsável.-------------------------------------------------------------------------------------------- Quero mesmo enfatizar que considero ajustado e necessário este assunto seja
prorrogado para meados da próxima semana, haverá tempo para uma sessão intercalar,
antes da Assembleia da CIRA para esta decisão final.”------------------------------------------------------ Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente; --------------------------------------- “Quero-vos dizer que a responsabilidade é minha pelo facto de só hoje esta informação
ter chegado aos vossos e-mails, estive dois dias fora.-------------------------------------------------------- Deixem-me partilhar uma alegria, nós fomos considerados os melhores da Europa, e
Portugal ganhou, sobretudo numa participação, em que Águeda teve um papel bastante
ativo, Portugal foi considerado o melhor da Europa em termos de Turismo Sustentável.----------- Portugal representando o Município de Águeda, Cascais, Região Autónoma dos Açores,
a Comunidade do Oeste e mais uma ou duas que também promoveram candidaturas desta
natureza. Nós fomos agora autorizados, e queria partilhar convosco uma informação que
nos chegou, já durante o dia de hoje, em que temos, e vamos passar a ostentar o símbolo a
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este nível, dos melhores da Europa, não sei se é possível, penso que é um motivo de júbilo
para todos nós.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hoje, quando cheguei à Câmara a primeira pergunta que fiz foi se já tinham enviado a
documentação, verifique que ainda não, peço as minhas desculpas. Chegou e não chegou a
tempo e horas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Queria colocar as coisas no seu devido lugar. À cerca de dois anos, mais mês, menos
mês, todos os outros Municípios da CIRA decidiram sobre esta matéria, e efetivamente não
tinham qualquer nível de informação.------------------------------------------------------------------------------ Nós agora partilhamos convosco um conjunto de informações, aliás a própria proposta
do Executivo fala num conjunto de alterações que a Câmara para se propor a fazer esta
delegação de competências, criou como exigências, coisa que nenhum outro Município fez,
porquê, porque quando entraram, entraram literalmente a zero, e disseram simplesmente
que para não terem este tipo de trabalho que Águeda teve, e atenção, ainda bem que
Águeda teve, porque influenciou completamente tudo isto, e posso-vos dizer que o EVEF,
que aqui temos, está a ser completamente revisto, porque a lógica é claramente outra, e foi
daí, por termos um documento que é efetivamente “secreto”, mas não tem validade, porque
não é definitivo, que não quis partilhar para não criar confusão.------------------------------------------- Estes onze e os vinte por cento dá-nos uma ideia, e isso sim, fizemos questão de que
efetivamente a participação do Concelho, do Município de Águeda, neste processo era
benéfico para todos.----------------------------------------------------------------------------------------------------- Então fizeram-me um conjunto de perguntas, e eu vinha aqui preocupado em querer
responder.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Assim, Senhor Presidente se me permitir, eu respondia às perguntas que me foram
feitas na sessão passada, e que tenho aqui com respostas escritas, feitas cuidadosamente,
no sentido de responder a um conjunto de perguntas que me fizeram. ---------------------------------- Uma delas, feita pelo Deputado Hilário Santos, perguntava o seguinte. - A proposta do
tarifário A e a proposta do tarifário B, o que é os onze e os vinte por cento? Querem ter
acesso a estes dados do estudo o que implica o ponto de vista do trabalho bem como a
partilha da receita. Eu digo o seguinte, os valores em causa resultam dos valores que
resultem dos pagamentos por concedente, das receitas de aluguer de autocarros afetos à
concessão, isto é, a empresa ou consórcio que venha a ganhar este concurso poderá utilizar
os autocarros da concessão em alugueres privados, quando os mesmos não forem
necessários para o transporte regular, neste sentido, com integração de Águeda a partilha
da receita aumenta de onze para vinte por cento, tal pode ser analisado mais
profundamente no documento do EVEF, que vos enviamos agora.-----------------------------------
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----- A concessão de cinco anos, perguntavam então. Quais são as rotas que estão a
concurso a nível do Município? Que quilómetros são? Que paragens e que população
absorve?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- As rotas manda-mo-las com o link, assim como os ficheiros em anexo, contudo as
rotas não estão ainda totalmente fechadas, pois a preparação do concurso ainda está a
decorrer, quando falamos da preparação do concurso, é do caderno de encargos e tudo isto
porque em termos finais de negociações Águeda apareceu com um conjunto largo de
sugestões/ exigências que foram aceites pelos outros Municípios e que fez com que tudo
isto se alterasse. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Saliente-se tal como expresso na proposta ao Executivo as rotas que irão ser criadas
para as áreas industriais, com especial relevo para o Parque Empresarial do Casarão e que
podem ser analisadas no ficheiro em anexo com o nome de propostas. ------------------------------- Este projeto não abrange os Transportes Escolares? Perguntavam então. ---------------------- Clausula décima quarta do contrato foi colocada no inicio do processo como
salvaguarda relativamente à necessidade de incorporação do transporte escolar na
concessão. Na realidade o transporte escolar é o suporte do transporte coletivo nos
territórios afetos à concessão e como tal o mesmo está previsto no âmbito do concurso que
será lançado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Quais são as partes? O Município ou CIRA ou as entidades concedentes?---------------------- No âmbito do concurso esta clausula é para executar ou seja fica definido que os
transportes escolares ficam integrados na rede regular, logo não há lugar à contratação de
serviços especializados ou de transporte flexível para este efeito, como há agora. Como
esta minuta foi elaborada e aprovada em dois mil e dezasseis e no seguimento das
orientações dadas pelo IMT, nos dois últimos anos, os juristas da CIRA entenderam que
esta clausula será para executar, ficando assim, as partes acórdão a realização dos
transportes escolares no Município através do serviço do transporte regular.-------------------------- Outra pergunta. Vai haver algum custo para o Município nesta concessão?---------------------- Por enquanto não estão previstos custos para o Município. A Concedente assumirá
todos os custos, bem como as receitas, com exceção das receitas indicadas no ponto um,
contudo, neste momento, não existe um EVEF final e o concurso está a sofrer alterações e
como tal não é possível apresentar dados finais.--------------------------------------------------------------- Não conhecem o EVEF, nem rotas, nem custos tarifários, no ponto um e dois estão as
nossas informações solicitadas, relativamente aos tarifários a informação encontra-se nas
tabelas que vos foram enviadas sendo que os dados relativos à concessão são ainda
provisórios e podem ser alvo de alteração.-------------------------------------------------------------------
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----- O Deputado Miguel Oliveira perguntava: Quais os custos e valores reais? Os custos são
sempre refletidos nos utilizadores? Não Têm dados suficientes para saber se é verdade ou
não? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Não existe uma informação final sobre esta matéria, tanto mais que existem um
conjunto vasto de situações que estão a ser alvo de alteração ainda, e como tal não existe
um valor final.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Quanto aos custos pelos utilizadores, existem já estimativas, como referido
anteriormente, e que mostram uma redução dos custos por utilizador final . Chamamos aqui
a atenção à verba transferida para a CIRA através do programa criado pelo Ministério do
Ambiente, agora, de cerca de um milhão e oitenta e qualquer coisa mil euros para a gestão
de Autoridade de Transportes sendo que prevê que cerca de seiscentos e cinquenta mil
euros dessa verba, sejam dedicados ao apoio tarifário, isto é, à redução de custos na
componente do utilizador---------------------------------------------------------------------------------------------- Esta questão toda não se trata nem mais nem menos, de trazer todas as competências
que até aqui têm estado no IMT, para a esfera dos Municípios, isto prevê o quê mais
adiante, que os Municípios paguem a fava. Este um milhão e tal mil euros que são
comparticipados agora, vão prever um desinvestimento do Governo nesta comparticipação,
o que quer dizer que ao fim de três anos, não temos garantida nenhuma comparticipação, e
aqui desde já se levanta uma questão. Se nós financiarmos estes seiscentos e cinquenta mil
euros que estão previstos, acho que se devem financiar, financiamento e apoio à diminuição
de tarifário pode querer dizer que daqui a três anos estamos sem isto, quer dizer que
teremos que aumentar brutalmente o tarifário, isto aplica-se à CIRA e a todos.----------------------- Mas quero também dizer uma outra coisa, estas verbas são transferidas para as
Comunidades Intermunicipais, porque em termos legais, é privilegiada esta solução. A
Câmara de Águeda foi a única que pretendeu, tentou e quis ir por outros caminhos, e
assumir claramente a sua competência, fizemo-lo até agora, estamos aqui porque
percebemos que até a este nível perdíamos este tipo de comparticipação, perdíamos talvez,
em termos de ganho de escala, mas fizemos um trabalho de casa notório, portanto não nos
estejam aqui a culpabilizar porque acho que foi altamente benéfico, até para todos os
Concelhos que fazem parte da CIRA, o facto de Águeda ter ficado de fora e ter feito o
trabalho de casa, que mais ninguém fez.------------------------------------------------------------------------- Esta questão coloca-se aqui, já agora deixo também para vosso conhecimento, porque
é um assunto que se coloca para todos nós e que na próxima reunião do CI da CIRA vamos
ter que tomar decisão sobre esta matéria, porque estamos aqui, agora, a receber uma
benesse que nos próximos anos vai ser reduzida e daqui por três anos não temos garantia
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nenhuma de financiamento. Nós neste momento estamos a beneficiar de tarifário, captar
“novos clientes” que face a essa ausência daqui a três anos, deste tipo de apoio, claramente
vão ter um aumento significativo dos tarifários, mas, nestes próximos três anos, se formos
sozinhos perdemos direito a este incentivo.----------------------------------------------------------------------- Outra pergunta que faziam é: Quanto é que a Câmara Municipal investiu em estudos,
pareceres e consultadoria, no âmbito deste trabalho? ------------------------------------------------------- O trabalho foi desenvolvido internamente, apenas contou com o apoio da RPG, na
análise do EVEF da CIRA, que trabalhou com a autarquia em diversas áreas e não tendo
existido custos específicos dedicados a esta concessão. A RPG deu-nos um apoio na
verificação da proposta da EVEF que nos foi apresentada, só.--------------------------------------------- O Deputado Manuel Farias pergunta uma coisa muito simples: Gostaria de ter uma
grelha comparativa para conhecer os cenários entre a CIRA como Autoridade de
Transportes e Águeda como Autoridade de Transportes? Vantagens e desvantagens da
opção A e opção B.----------------------------------------------------------------------------------------------------- Queria-lhe dizer que Águeda assumiu-se como Autoridade de Transportes, coisa que
os outros Municípios não o fizeram, porque desde logo entregaram a competência à CIRA,
não há aqui nenhum regime de exclusividade da Câmara. A Câmara de Águeda é que
inicialmente, numa primeira fase, não quis entregar de imediato esta delegação de
competências à CIRA , e como tal assumiu-se enquanto Autoridade de Transportes--------------- Outra questão que eu entendo que é fundamental nós percebermos aqui todos, tem a
ver com o seguinte, as carreiras de transporte público intermunicipais ou seja que começam
ou acabam em mais que um Município são, por força da lei, competência da Comunidade
Intermunicipal e portanto esta não está delegável. Diria, por exemplo a carreira do
Caramulo, que vem do Caramulo e que vem para Águeda e que vai de Águeda para o
Caramulo, essa tem a ver já com a Comunidade Intermunicipal. A carreira que começa na
Palhaça e que vem para Águeda, que passa em Fermentelos, essa é da Comunidade
Intermunicipal. As carreiras que começam em Anadia e que vêm para Águeda são da
Comunidade Intermunicipal. As carreiras que começam em Sever do Vouga e que vêm para
Águeda são da Comunidade Intermunicipal, e por aí sucessivamente.---------------------------------- Nós, por exemplo, ficamos com a carreira que vem da Urgueira e que vêm para
Águeda, a que vem da Guistolinha e poucas mais, que são aquelas que são competência do
Município e que nós temos, agora, um conjunto de propostas que parecer pouco, mas é
muito, porque em termos de carreiras municipais efetivamente aumenta drasticamente o
número de carreiras que temos. --------------------------------------------------------------------------------
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----- Queria-vos dizer que o Município de Águeda não elaborou nenhum EVEF Municipal,
individual, e que o que existe, volto a dizer, tem a validade que tem e que está a ser
profundamente alterado, abrange a Comunidade Intermunicipal.------------------------------------------ Vantagens, na nossa opinião, da CIRA, de entregarmos as carreiras municipais
também, à Comunidade Intermunicipal.-------------------------------------------------------------------------- Partilha de risco financeiro com ganhos de escala; concentração das tarefas inerentes à
gestão dos transportes, nomeadamente a emissão das autorizações de circulação;
centralização e uniformização de toda a informação; maior integração dos circuitos
municipais e intermunicipais e já agora, este apoio através do Ministério do Ambiente, de
apoio às Comunidades Intermunicipais, um apoio que não se expressa às Câmaras
Municipais.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vantagens da Câmara Municipal como Autoridade de Transportes entendemos que há
um maior poder tecnológico de acordo com as pretensões do Município e um controlo de
tempo real ,que é uma das coisas que nós queremos e que estamos a tentar implementar
nesta concessão, uma maior autonomia na decisão no que toca às carreiras municipais, nas
intermunicipais e nas regionais, como sabem, é da responsabilidade da CIRA. Entendemos
que estas são as grandes vantagens e as grandes desvantagens.---------------------------------------- Apesar de tudo isto, feito o trabalho que fizemos, que volto a dizer, a reiterar, e queria
pedir que prestem atenção a essa situação, ainda bem que a Câmara Municipal fez toda ela
um trabalho, um trabalho de base, estudou, porque isso foi influenciar claramente o
cadernos de encargos que está em construção. Volto a dizer, nomeadamente, desde a
tipologia de autocarros, a idade dos autocarros, o nível de emissões dos autocarros e depois
todo um upgrade tecnológico que estamos aqui a colocar, alem disso em vez de se cingir às
carreiras existentes e só a essas, porque era esse o estudo e o EVEF que temos, passamos
a poder integrar aquilo que entendemos que devemos alterar. --------------------------------------------- É esta a realidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Volto a dizer, a pedir e a assumir todas as responsabilidades relativamente ao facto de
só agora vos ter sido enviado esta matéria, quero-vos dizer que, apesar disso, em todos os
documentos que vos foram enviados não encontrarão muito mais do que aquilo que vos
disse aqui, mas, não vejo qualquer inconveniente em adiar esta situação para esta decisão.
Voltando a dizer que todos os outros Municípios decidiram isto em 2016 em cima de nada e
com dados absolutamente nenhuns, e são esses Presidentes de Câmara que, juntamente
comigo, estarão nas reuniões da Comissão Intermunicipal a decidir, porque uma das outras
perguntas que aqui foi feita e que não tínhamos resposta é que o caderno de encargos, o
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concurso não virá aqui, mas, há direito de veto de qualquer um dos Municípios relativamente
a esta matéria. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Não vejo inconveniente nenhum e terei muito gosto em partilhar convosco aquilo que lá
for decidido, farei com que essa informação vos chegue logo que ela seja fidedigna e
última, porque não faz sentido estar permanentemente a enviar-vos documentos que estão
longe de ser ultimados, porque não são versões finais.------------------------------------------------------ Assim deixo à consideração dos Senhores Deputados e da Mesa a questão de
resolverem agora, ou resolverem num dia próximo, sendo que é pacifico para nós, não
tenho qualquer objeção”. --------------------------------------------------------------------------------------------- Luís Miguel Marques Vidal de Oliveira – CDS: ------------------------------------------------------- “Senhor Presidente, o Senhor assume a responsabilidade de não nos ter facultado em
tempo devido a informação que lhe solicitamos, diz que assume essa responsabilidade e
pergunto eu, de que forma? O que é que isso significa Senhor Presidente?---------------------------- Vou-lhe explicar, já aqui foi feita uma comparação com o que se passou quando a
Assembleia teve de fazer uma deliberação sobre a transferência de competências,
curiosamente essa observação foi feita em relação a pareceres fundamentados, emitidos
por uma Comissão, foi a única que emitiu pareceres fundamentados, mas uma coisa é
estarmos a tomar conhecimento da recomendação do sentido de voto e dos fundamentos,
na minha opinião modesta, fica só comigo. Deveria ter sido lida aqui a todos membros,
porque nós temos a nossa vida e nem sempre temos tempo para tomar conta de todos os
assuntos e portanto ler um parecer fundamentado até é uma forma de dar conhecimento à
Assembleia e a quem nos ouve de quais são os fundamentos que levam aquela tomada de
decisão.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aqui nós estamos com outra dificuldade, é que temos de deliberar, e deliberar é tomar
uma decisão consciente com base em informação fundamentada.---------------------------------------- Aliás até fui eu que fiz essa proposta, que se interrompesse a sessão para que
pudéssemos receber a informação que lhe tinha sido sugerida e as respostas a estas
questões que foram levantadas, e o Senhor Presidente acabou de ler um documento onde
constam respostas às questões que foram levantadas e que não nos remeteu com o resto
da informação que nos chegou por volta das duas e meia da tarde de hoje. --------------------------- Senhor Presidente não quero entrar em dialogo consigo, tenho uma série de questões a
colocar, porque o Senhor esclareceu algumas coisas mas não esclareceu aquilo que lhe foi
deixado quer pelo Eng. Hilário Santos, muitas das questões que ele levantou, a mim
sinceramente só me ocorreu no momento em que ele as colocou, porque apesar de ter
tentado informar-me, continuo a nadar neste problema, sem obter respostas a questões que
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entendo que são fundamentais, olhe uma - Como é que se forma o preço? Não sei, alguém
sabe? O Senhor sabe? O Senhor não sabe? Então se não sabe, estamos aqui a discutir o
quê? Nem vale a pena adiar mais nada.-------------------------------------------------------------------------- Então se nós não sabemos como é que se forma o preço, como é que podemos lançar
um concurso sem saber que impacto é que isso vai ter nas contas públicas, ou no bolso das
pessoas que vão fazer a utilização do serviço, se eventualmente o serviço chegar a ser
utilizado por alguém. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Porque também há outra coisa, quem é que garante? Quem é que assegura que aquilo
que está pré acordado depois é cumprido, como é que isso se faz?-------------------------------------- O Senhor falou em direito de veto, onde é que está consagrado? Isso é um
compromisso de cavalheiros? É um acordo? É efetivamente um poder real? Eu não sei,
também é outra questão que me pode esclarecer.------------------------------------------------------------- Porque é que os Municípios que aceitam a adesão de Águeda, aos quais Águeda,
agora, pretende aderir, rejeitam as penalizações em caso de incumprimento? Há aí uma
penalização, já nem estou bem certo do valor, zero virgula zero um euro, talvez, pelos
incumprimentos. Porque é que não aceitam? Qual é a justificação para não aceitarem
penalizações por incumprimento? Quando se incumpre há-de haver alguma forma de
obrigar a cumprir, qual é a forma alternativa? Não sabemos.----------------------------------------------- O preço a pagar pelas carreiras vai ser igual em todas as Câmaras? Sim ou não? Isto é
uma coisa tão simples, mas ainda não sei. E o de transportes escolares? E o dos outros que
ficam de fora? A Avaliação do preço é feita da mesma forma? Por exemplo as carreiras
intermunicipais? Não sei.---------------------------------------------------------------------------------------------- Se daqui por uns anos os Municípios, ou conjunto, ou maioria dos Municípios decidir,
por exemplo suprimir carreiras em Águeda, argumentando que não são rentáveis ou que
não têm lotação suficiente, de que forma é que o Município se pode opor, com eficácia a
este tipo de decisões? Pode ou não Pode?---------------------------------------------------------------------- A quem se devem dirigir os cidadãos que pretendam apresentar queixas do serviço? De
que forma pode a Câmara pode intervir para responder às queixas e exigências dos
utentes? Haverá boa resposta a esta questão?----------------------------------------------------------------- Senhor Presidente espero que tenha tomado nota, se puder responder às questões que
lhe coloquei, fico contente, embora isso não vá esclarecer toda a minha ignorância profunda
sobre este assunto.--------------------------------------------------------------------------------------------------- Adiar esta sessão ou prolongar esta sessão, interrompe-la para continuarmos na
próxima semana, é útil, se estas dúvidas forem todas esclarecidas, porque estou de acordo
com o deputado Hilário Santos com isto, é que em princípio há óbvias vantagens em termos
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ganhos de escala, óbvias, que não seja essa parte privada temos outros Municípios a
ficarem com todas as vantagens e nós eventualmente a ficarmos com custos. Acredito que
ninguém quer isso, mas isso tem que estar escrito e tem que estar garantido”. ----------------------- Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente; --------------------------------------- “ Efetivamente é difícil, porque os elementos que mandamos desde a primeira hora,
percebe-se que as pessoas não os leem e depois é fácil fazer perguntas. Estão aqui a fazer
um conjunto de perguntas às quais não posso, não sei responder, porque estamos a tratar
de uma delegação de competências na CIRA ou assumirmos nós mesmos este nível de
competências.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Há todo um trabalho, um caderno de encargos e sobretudo todo um conjunto de valores
que vão ser apurados em que única coisa que posso garantir aqui é que serão iguais aqui
como em qualquer outro Concelho dos onze da CIRA, à exceção de Aveiro, porque os
serviços municipais de Aveiro inserem-se noutro regime, pelo que terão que estar de
fora.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ No entanto gostaria de lembrar, aqui, nomeadamente uma questão, que é quase a parte
final, normalmente para quem não lê os textos, lê pelo menos as conclusões

e diz o

seguinte: - “As competências que se propõe delegar, serão alvo de informação periódica e
consulta prévia ao Município, tendo o seu parecer caráter vinculativo, nos casos de atos que
visem a validação, autorização, manutenção, criação, alteração ou extensão de linhas de
serviço público, rodoviário com incidência Municipal. Esta é uma garantia acrescida para o
interesse público municipal.------------------------------------------------------------------------------------------ Isto está ali dito, responde a um conjunto de perguntas que aqui foram ditas, que está
na proposta ao Executivo e que está desde a primeira hora, no decurso da concessão e
naturalmente que a validação do caderno de encargos terá que ser feita. Tanto foi assim
que está todo ele em reformulação. ------------------------------------------------------------------------------- Volto a dizer, o conjunto de Municípios da Comunidade Intermunicipal de Aveiro, de que
fazemos parte, percebeu, todos nós percebemos que é benéfico, provavelmente para todos,
que Águeda não fique de fora, já dissemos quais são as vantagens que entendemos, na
nossa opinião, se aderirmos a este sistema multi-municipal de transportes.--------------------------- Até parece que estamos aqui a ser julgados por qualquer coisa que vai ser construído
em Águeda, não. Vai ser construído pelos onze Municípios, porque há algumas carreiras de
Aveiro que poderão ter que vir aqui, aliás cruzam com Aveiro e terá que ser.-------------------------- E há uma questão que é absolutamente clara da minha parte e desculpem eu não ter
ainda conseguido ainda passar com esta clareza.---------------------------------------------------------
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----- Há um conjunto de perguntas que os Senhores legitimamente estão a fazer, que não
existe resposta, ninguém as tem, porque elas não existem, neste momento.-------------------------- Nós temos um conjunto de alterações, temos uma grelha comparada de valores
previsíveis que nos dizem que, inclusivamente os tarifários irão baixar e depois com este
benefício baixarão de certeza.--------------------------------------------------------------------------------------- Partilhei convosco, e foi um à parte, porque recebi esta informação à pouco, às
dezanove e qualquer coisa de hoje, desculpem, não tive tempo de vos mandar, mas posso
desde já reencaminhar.----------------------------------------------------------------------------------------------- Esta preocupação que todos nós temos e que vai ser objeto da nossa decisão de que
afinal de constas esta benesse que vem do Governo o que é que vamos fazer com ela,
porque vamos indexar cerca de sessenta por cento dessa benesse, quarenta por cento
algum benefício de material circulante, de todo um conjunto de situações que estão
agregadas a todo este processo mas sessenta por cento vai diretamente para atenuar o
tarifário, ou seja diretamente para aliviar os custos para os utilizadores.-------------------------------- E espero que este conjunto de benefícios perdure no tempo, mas, não temos essa
garantia e isso preocupa-nos porque estamos a poder fazer, neste momento, um incentivo e
a tornar uma coisa ainda muito mais apetecível, agora, reparem numa coisa, as tabelas que
vos foram, agora enviadas, traduzem aqui uma diminuição ainda sem o incentivo, se se vai
concretizar ou não, não sei exatamente, porque até vai ser objeto de concurso. E um
concurso vai ter um preço base e não vamos ter preços definitivos. Nós vamos fazer tudo é
que para o preço base, ou seja, se o preço base for melhor do que aquilo que temos em
termos de tarifário, indiscutivelmente não poderá ser pior, porque como sabem o Código dos
Contratos públicos implica que todas as propostas terão que vir abaixo do preço base e não
acima. Esse é o cuidado que todos nós estamos a ter, de uma forma meticulosa e
cuidadosa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Volto a dizer e a reivindicar aqui claramente, graças ao trabalho que Águeda fez nesta
matéria, e Águeda, só Águeda, estamos a alterar profundamente e a melhorar para os
utilizadores e para o ambiente, claramente aquilo que estava a ser construído.----------------------- Nós Executivo revemo-nos na possibilidade de podermos aderir, mas estamos
preparados para avançar sozinhos, até porque assumimos, e somos os únicos que nos
assumimos enquanto Autoridade de Transportes.-------------------------------------------------------------- Portanto, não vejo inconveniente nenhum que se adie por mais alguns dias esta
resolução e que se volte aqui, mas não me peçam é mais informação porque eu não a
tenho.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hilário Manuel Ferreira dos Santos – PSD: --------------------------------------------------------
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------ “Senhor Presidente da Câmara, provavelmente estamos a falar de estudos diferentes,
na realidade o estudo que eu tenho e o que o Senhor nos enviou o segundo outorgante é
Pricewaterhouse, nada de Sérvulo Correia, está aqui o contrato, no estudo está escrito, a
não ser que tenhamos estudos diferentes, gostava que descontasse este tempo para o
Senhor Presidente confirmar, porque eu tenho um estudo e ele tem outro, para percebermos
se estamos a falar do mesmo estudo”. ---------------------------- ----------------------------------------------- Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente; --------------------------------------- “Estamos a falar de coisas diferentes sim, há um estudo de Sérvulo Correia
relativamente à implementação de transportes.”----------------------------------------------------------------- Hilário Manuel Ferreira dos Santos – PSD; ------------------------------------------------------------ “ Mas esse, o Senhor Presidente não nos enviou.”------------------------------------------------------ Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente; --------------------------------------- “ Eu não tenho, é da CIRA.”------------------------------------------------------------------------------------- Hilário Manuel Ferreira dos Santos – PSD; ------------------------------------------------------------- “Mas nós estamos a discutir o que o Senhor nos envia, não consigo adivinhar aquilo
que o Senhor não nos envia.----------------------------------------------------------------------------------------- Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente; --------------------------------------- “Estou-vos a dizer que Sérvulo Correia está envolvido neste processo com um estudo
que não é este EVEF”.------------------------------------------------------------------------------------------------- Hilário Manuel Ferreira dos Santos – PSD; ------------------------------------------------------------- “ O Senhor Presidente diz:- “há um estudo de Sérvulo Correia que é no que eu me
baseio”, manda-nos um da Pricewaterhouse depois diz: ”não me peçam mais nada porque
eu não tenho mais nada” --------------------------------------------------------------------------------------------- Senhor Presidente, duas notas para começar.------------------------------------------------------------ O Senhor passa a vida a falar dos outros Municípios, se calhar o Senhor gostava de ser
lá Presidente, não está confortável neste. Nós estamos a discutir é neste Município.
Fazemos as perguntas neste Município. Se os outros discutiram ou não discutiram, não
tenho nada a ver com isso, eu tenho a ver é com o Município de Águeda.----------------------------- O Senhor tem essas respostas aí para nos dar, foi o que nós lhe perguntamos, as
respostas deviam-nos ter sido enviadas.-------------------------------------------------------------------------- Senhor Presidente, em relação a algumas perguntas que o meu companheiro Miguel
fez, eu posso ajudar nas respostas.-------------------------------------------------------------------------------- É claro Miguel que a concessão define rotas e é claro que não podem ser extinguidas,
se não estava alterado o princípio da concessão, por isso é que o Senhor Presidente diz que

Ata da 1ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 28/fevereiro, 8 e 14/março/2019

76

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA
para serem alteradas as rotas, tem que haver, obviamente o poder de veto, dos Municípios
e do Concedente, porque está a alterar o princípio da concessão, isto é claro.------------------------ O que o Senhor Presidente não consegue responder é isto: “Quem é que define o
preçário?” Vou explicar, não é como é que ele é definido, é quem é que define. E voltamos
ao processo da AdRA quando aqui discutimos há alguns anos que o Senhor Presidente da
Câmara disse na altura que o preçário nós os Municípios tínhamos poder de veto e foi o que
nós vimos, os preços da AdRA sempre a subir.---------------------------------------------------------------- Como é que é definido o preço? O preço teve em atenção as possíveis receitas e os
possíveis custos e um número de utilizadores que estão aqui. Vou-lhe dizer o seguinte, está
aqui definido que, por exemplo para limpeza anual de autocarros mil e quinhentos euros, por
ano.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nós vivemos uma situação ao nível do lixo, aqui. Uma concessão que fizemos que teve
que ser alterada porque o Senhor Presidente disse, houve muitos problemas na recolha do
lixo porque os preços de mão de obra subiram e as empresas que estavam apostar esse
serviço não conseguiram, o preço de mão de obra subiu bastante. -------------------------------------- Recordo-me disso e bem. Se isto acontecer nesta concessão, como é que fica o preço?
Se o combustível subir bastante, como é que fica o preço? Quem define este preçário?
Primeira questão que eu gostava que me fosse esclarecida.----------------------------------------------- Segunda questão, além das que já lhe fiz, a questão do investimento. Isto pressupõe
investimento de sete milhões de euros em material circulante. Quando fizemos da AdRA,
falo da AdRA para nos lembrarmos do que aconteceu, porque a história conta.---------------------- Quando foi da AdRA, ia ser o mundo das maravilhas, em dois mil e treze estava
terminado o saneamento em Águeda. Saneamento e abastecimento de água. Porque é que
ele não foi? Porque não houve dinheiro. E o Concessionário que tinha que arranjar o
dinheiro, a AdRA, não arranjou o dinheiro, como não arranjou, obras não houve e nós
ficamos com promessa. Agora estão a ver.---------------------------------------------------------------------- Pergunto, se o Concessionário aqui, não conseguir financiamento para isto, como é que
é?---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Independentemente disso, a questão que o Senhor falou dos links, eu disse, eu li o que
consegui ler Senhor Presidente.------------------------------------------------------------------------------------- É evidente, o Senhor já assumiu a sua responsabilidade, claro, todos os erros que
advêm da Câmara, a responsabilidade é do Presidente da Câmara, ele é o órgão máximo
responsável, isso o Senhor não precisa de assumir porque isso é claro, não há nenhuma
dúvida sobre isso.---------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- O Senhor entende, com certeza, que a Assembleia precisa de mais tempo, para olhar
para estas situações, e provavelmente precisa até de conversar consigo, a Comissão da
Assembleia dos Transportes, ou com alguém que entenda disto dentro do Município, para
esclarecer algumas destas dúvidas. Além das que eu pus, volto à questão do preçário e
volto à questão do financiamento e do investimento.---------------------------------------------------------- Só mais uma nota, o Senhor disse, os transportes intermunicipais são competência da
CIRA, mas não estão neste processo. A minha pergunta é, ganhamos alguma coisa em
termos intermunicipais com este processo para os transportes intermunicipais? Porque de
acordo com aquilo que eu me apercebi, utilizando a sua expressão, há aqui três carreiras
mas que me parece que não são absolutamente novas, porque eu vejo nas fotografias que o
Senhor mandou, umas casinhas a verde e umas casinhas a vermelho. A verde são casinhas
a propor locais de paragem. A vermelho já existem. Quer dizer que já existem estas
carreiras também. Estou a reportar aquilo que está no estudo. Precisamos de entender isto
bem.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Eu minha culpa faço, não tive tempo, desde a primeira hora que olhei para isto, que
eram cinco da tarde, depois com os meus outros afazeres, até agora. ---------------------------------- Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente; --------------------------------------- “O estudo do Sérvulo Correia é o enquadramento jurídico e de toda a operação, fiz
confusão. O EVEF é da Pricewaterhouse. ---------------------------------------------------------------------- Quanto à questão do investimento. Uma das questões que nós trouxemos à liça
relativamente às reuniões que tivemos, nesta parte final, pareceram-nos que cinco anos de
concessão é redutor e exige um esforço que se vai traduzir no tarifário e perante um cenário
destes, temos duas hipóteses: ou somos pouco ambiciosos e vamos ser mal servidos em
termos de material circulante, no sentido de reduzirmos o investimento, ou então a
amortização de todo esse investimento será feita nesse prazo de cinco anos com
repercussões claras tanto no financiamento dos Municípios ou no tarifário, não há outra
opção.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Assim, aquilo que nós, o Município de Águeda defende, e que foi aceite também, era
aumentarmos aqui, cá está mais uma das situações que são fundamentais e que altera
desde logo todo o EVEF. Porquê? Porque com mais anos de concessão podemos ser mais
ambiciosos em termos daquilo que vai ser a construção do caderno de encargos e
nomeadamente até na própria repercussão do tarifário. ----------------------------------------------------- Este é o objetivo claro que o Município trouxe no sentido de fazermos aqui o
upgrade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- Volto a dizer, a proposta do caderno de encargos que nos foi proposta era, diria,
redutora, porque limitava-se às carreiras tal e qual como existem em todos os Municípios da
CIRA e com materiais circulantes que, já o disse aqui na sessão anterior, o nível de
exigência mínimo era “Euro 3”. O “Euro3” coloca-nos no final do século passado e estavamos aqui a falar de coisas que não serão propriamente para estes tempos.--------------------------- Uma das coisas que aleguei e que é minha convicção, é que efetivamente, mesmo
cinco anos da proposta inicial da concessão, cinco anos é pouco tempo, mas é muito tempo
no avanço tecnológico que nós temos nestas questões. E nós entrarmos num processo em
que durante cinco anos ficamos completamente quartados de podermos avançar , acho que
é redutor e ninguém o queria. --------------------------------------------------------------------------------------- Isto tudo se alterou com esta nossa postura. ------------------------------------------------------------- Volto a dizer, e digo com apreço, que o próprio Presidente da Câmara de Ovar,Salvador
Malheiro, disse que achava que aquilo que o Município de Águeda estava a levar, que se
revia inteiramente e depois foi secundado por um conjunto de Presidentes e de delegações
que tinham de staff técnico, que permitiram que chegássemos a este consenso e nos
permitiram inclusivamente trazermos aqui esta proposta. --------------------------------------------------- A questão da proposta de tarifário estará sempre indexado, porque isso faz parte do
caderno de encargos, um valor de referência que será aqueles valores normais que estão
indexados, no fundo, à inflação, ou pelo menos a um indicador que esteja indexado à
inflação e isso estará sempre plasmado no caderno de encargos.---------------------------------------- Agora, o caderno de encargos não está construído e vamos ter uma versão final, espero
que muito em breve, até porque temos que fazer avançar o concurso. Até ao dia quinze de
março tem que dar nota ao IMT relativamente à proposta do tal incentivo, isso é
fundamental. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O lançamento do caderno de encargos, toda a gente já percebeu que com estas
alterações, não será aquela data inicial que estava prevista, não é, porque não pode ser
porque tudo isto está em reconstrução.--------------------------------------------------------------------------- Há uma coisa aqui que é clara, o Município de Águeda entra ou não entra, porque é
tudo diferente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Relativamente à AdRA, parece que sou o maior defensor da AdRA, mas não, tenho
alguma memória.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Gostava de partilhar, até porque às vezes tendemos a imputar um conjunto de
situações que nos parecem corretas, e estarão, são uma análise, são todas elas devidas,
mas às vezes esquece-mo-nos de alguns pormenores e sobretudo os pormenores que
levaram à criação da AdRA, o que é que aconteceu com a AdRA? Vou lembrar porque acho
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que faz sempre bem e pelo menos que fique para registo futuro porque é importante um
pouquinho desta memória. ------------------------------------------------------------------------------------------- Na altura em que surgiu a ideia de constituir a AdRA, quero-vos dizer que desde o
primeiro momento, foi uma ideia que foi partilhada pelo Município de Águeda, e foi partilhada
com algum sentido de responsabilidade e também um sentido de oportunidade e nós
precisamos de perceber isso. Numa altura em que os fundos comunitários disponíveis, já
eram só o POVT para o setor das águas, foi vendido, na altura, pelo Governo, depois não foi
completamente cumprido, mas foi o Governo de então, nessa alturas o POVT era o único
fundo disponível para águas e saneamentos, porquê, porque em teoria elas deveriam ter
sido feitas no quadro comunitário anterior previam inclusivamente que havia aqui uma
priorização maior que o conjunto de candidaturas, diria que regionais em detrimento das
candidaturas municipais. Esta foi uma das grandes razões que subsistiu para a criação da
AdRA.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Depois também houve aqui um princípio da oportunidade para o Município de Águeda e
temos que o assumir com toda a clareza.----------------------------------------------------------------------- No momento, o Município de Águeda tinha um investimento bastante grande de
dezenas de milhões de euros que teria que indexar à questão do saneamento, porque nós
tínhamos muito saneamento feito mas faltava-nos muito, muito, muito mais para fazer, e
aquilo que foi entendido é que aparecendo uma entidade deste género era uma grande
oportunidade de as reservas financeiras para as componentes nacionais que o Município
pudesse ter, ficava com elas disponíveis para outras áreas, assim como aconteceu, nós
temos o Parque Empresarial do Casarão e outras obras que foram possíveis porque
arranjamos quem nos fizesse a água e o saneamento.------------------------------------------------------- Reparem numa coisa, veem aqui sempre com os tarifários, gostava que as pessoas
tivessem presente uma coisa que se chama a obrigatoriedade de determinados setores.---------- Eu até falo nisto muito à vontade, costumo dizer que isto é o mundo ao contrário. É uma
coisa criada pelos políticos, não à escala local, mas é o mundo ao contrário.-------------------------- Será que as pessoas todas sabem que há regulamentos tarifários que obrigam a
repercutir nas tarifas todos os custos das operações, nomeadamente no setor da água, da
energia, dos resíduos, do saneamento básico, será que as pessoas sabem disto?------------------ Toda a gente diz que pagamos muito, mas se nós formos ver às tabelas de preços a
nível nacional, nós estamos ligeiramente abaixo da média nacional. É isto que nós pagamos
à AdRA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Espero ter sido devidamente esclarecedor, pelo menos de uma parte, e que fique para
registo porque acho que ainda ninguém tinha falado nisto, desta maneira.-------------------------
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----- Luís Miguel Marques Vidal de Oliveira – CDS; -------------------------------------------------------- “Senhor Presidente, por analogia à AdRA só aqui nos serviria, eventualmente, se o
Senhor nos pudesse dizer se a Câmara Municipal antes de abordar a questão da AdRA fez,
ou pagou algum EVEF sobre a concessão de serviços a privados.---------------------------------------- Se a Câmara Municipal contratou, antes de fazermos a adesão à AdRA, algum serviço
de consultoria para um EVEF, um estudo de viabilidade económica e financeira, da
concessão da água, com a construção da água e do saneamento onde falta, por concessão
a um privado, por um período de trinta anos, imagine, fez?------------------------------------------------ Como não fez, não tinha termo de comparação.---------------------------------------------------------- Senhor Presidente deu aqui a entender que eu não li a proposta da Câmara ou pelo
menos que não a entendi, o que é verdade em alguns casos, mas a proposta indica que o
Município de Águeda impôs, ou propôs uma série de requisitos técnicos que os Municípios
acolheram, em parte, e outros ainda que rejeitaram. Requisitos técnicos que eram até, diz a
proposta que eu não li, mais exigentes do que aqueles que estavam propostos, isto tem a
haver com códigos europeus, Águeda estava a propor coisas da geração cinco, e eles
querem o número três ou geração três, tem a ver com a descarbonização, coisas que sei
pouco. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mas, também nos diz, que o mesmo Município que conhece as rotas, porque nós
conhece-mo-las, foram-nos entregues, embora não estejam bem definidas, mas já existiam,
que é capaz de propor as soluções técnicas, não fez nenhum EVEF, não fez nenhum estudo
que lhe permita dizer, se nós decidirmos avançar este ano, ou pelos nossos meios ou
fazendo a concessão de serviço, o cidadão vai ter que pagar x, se houver prejuízo nós
temos que entrar com y, se houver lucro, nós vamos receber tanto, não fez. ------------------------- Então já agora, se isto não feito previamente, foi feito com base em quê? Na
capacidade. Há um bom motivo para se fazer e até é benemérito porque promove a nossa
indústria. É feito com base na capacidade da indústria local responder aos requisitos do
caderno de encargos ? Poderia ser uma boa razão.----------------------------------------------------------- Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente; --------------------------------------- “É claro, toda a gente percebe, se há um bocado quando o Senhor Deputado da
Assembleia, me faz a pergunta se nós já tínhamos, quanto é que gastamos em EVEF para o
estudo Municipal, se lhe tinha dito que tínhamos gasto. Agora como eu lhe disse que não
gastamos que isto foi tudo feito com meios próprios da Câmara, o Senhor Deputado vem
agora dizer que não fizemos, é uma forma de estar”. --------------------------------------------------------- Brito António Rodrigues Salvador – Juntos; ------------------------------------------------------
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----- “Deputado Hilário Santos mantém a proposta? Suspensão deste ponto para uma
próxima reunião desta sessão? Alguém não percebe a proposta que vai ser posta à
votação? Isto é, suspendermos a apreciação e a discussão deste ponto e votação para uma
próxima reunião, que iremos marcar na próxima semana.--------------------------------------------------- Não havendo mais intervenções acerca deste ponto, foi colocado à votação a proposta
de suspender a discussão e votação para uma próxima reunião, sendo aprovado por
maioria,

com

os

votos

contra

do

Grupo

Municipal

dos

Juntos.”

-------------------------------------------------------- 3.1 – Apreciação da informação escrita do

Exmo.

Sr. Presidente da Câmara

Municipal de Águeda acerca da atividade municipal, bem como da situação financeira
do Município, nos termos do disposto na alínea c), do n.º. 2, do artigo 25º, do Anexo I,
da Lei 75/2013 de 12 de setembro; ------------------------------------------------------------------------------ Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente; --------------------------------------- ”Quero dar nota do novo modelo de informações que estamos a prestar, naturalmente
que será sempre melhorável, mas entendemos e quisemos fazer um documento, que virá
sempre a estas Assembleias, mais esclarecedor com uma estrutura diferente e de mais fácil
compreensão. É uma primeira vez, será melhorável com toda a certeza, mas penso que
mesmo assim, já apresenta melhorias significativas, sobretudo no que diz respeito à
compreensão pelos Senhores Deputados.”----------------------------------------------------------------------- Carlos Filipe Correia de Almeida – PSD; ---------------------------------------------------------------- “Queria fazer um primeiro reparo, parabenizar o Senhor Presidente da Câmara pelo
documento que trouxe, que realmente está diferente, está a melhorar na forma, pode
melhorar ainda no conteúdo, uma sugestão, ponha menos chapéus, que a malta também já
começa a ficar farta disso, mas efetivamente o documento traduz em si um percurso que é
necessário percorrer que não deixa de merecer o nosso reparo positivo. Deixe-me no
entanto fazer aqui algumas considerações que me parecem importantes.----------------------------- Ainda sobre o assunto anterior, pedia-lhe o seguinte, até parece estranho mas eu não
falei, não é normal, mas reparei numa coisa, o Senhor Presidente lê muito melhor as
propostas da Presidência do que as cartilhas que trás.------------------------------------------------------- Pedia-lhe uma coisa, mande-nos a cartilha, porque ela também vai ser importante para
nos podermos concluir na próxima Assembleia. Peço-lhe esse especial favor, e essa
informação que diz que recebeu às sete da tarde que também é importante para nós.-------------- Sobre a AdRA, o Senhor Presidente na última Assembleia, deixou aqui um desafio, que
era um assunto que deveríamos discutir de uma forma aberta, pois que o façamos, devo
lembrar no entanto que o dinheiro somado, que pagamos a mais à data de hoje, era por si
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só suficiente para pagar os milhões que o Senhor Presidente disse que faltavam fazer de
saneamento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sobre o documento, ele está estruturado com um conjunto de questões estratégicas, eu
queria aqui levantar algumas questões que me parecem importantes .---------------------------------- Tem um ligeiro reparo a uma reunião que teve com um membro do Governo sobre a
ligação Águeda Aveiro, pedia-lhe o favor que fosse um bocadinho mais explicito sobre o
resultado dessa reunião.---------------------------------------------------------------------------------------------- Pedia-lhe igualmente que este fosse um assunto central nas próximas informações da
Presidência porque penso que é importante para todos nós.----------------------------------------------- A segunda, tem a ver com a área da saúde, sei que é uma área que lhe diz respeito,
muito mais do que a mim, por questões profissionais, mas eu se bem li, não vi aqui
nenhuma anotação, e desculpe o termo que vou usar, que eu não sou profissional da área,
o Posto Médico de Travassô, não vi. Vi o de Aguada de Cima, vi de Águeda, vi do Hospital,
não vi de Travassô. Gostava que me dissesse, muito claramente, se continua a ser uma
aposta forte da Câmara Municipal de Águeda. E se não está aqui quais são os caminhos e
os passos que já foram dados que nos possa elucidar sobre esta questão.---------------------------- Sobre a opção gestionária devo-lhe dizer que nós enviamos um e-mail a solicitar um
conjunto de questões e aguardamos a resposta da mesma.------------------------------------------------ Locomotiva a vapor, falou disto na última Assembleia, não tive a oportunidade de cá vir
falar disso, queria parabenizar sobre isso, acho que é um facto de registo. Diz que estará
disponível em abril, espero que em abril também, vamos ter uma Assembleia em abril da
aprovação de contas. Já agora, com a entrada da locomotiva a vapor, espero que venha cá
o regulamento das bicicletas elétricas.----------------------------------------------------------------------------- É que estes setenta e cinco mil euros, que tem na garagem, precisam de ser
movimentados e este assunto já está pendurado desde junho, acho que já é tempo
suficiente para se resolver esta questão.------------------------------------------------------------------------- Sobre a estrada da Canada, e desculpe voltar à questão, na última Assembleia vim cá
abordar este tema, até me ri com o meu Presidente, meu Presidente da minha terra natal,
sobre o assunto, o Senhor Presidente de uma forma doutoral, doutoral não, enfermeiral, o
Senhor falou que eu devia saber que o concurso foi lançado na AdRA, e eu recebi, as
criticas também devem ser “empochadas”, como diz o outro, a minha santa ignorância,
reconheço aqui, não sabia, e como não sabia quero ser esclarecido.------------------------------------ Gostava que me dissesse, já agora,quanto é custa fazer o saneamento da estrada da
Canada?”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Brito António Rodrigues Salvador – Juntos; ------------------------------------------------------
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----- “ Senhor Deputado, vai-me desculpar, estamos a discutir o ponto 3.1”------------------------------ Carlos Filipe Correia de Almeida – PSD; --------------------------------------------------------------- “Exato, informações do Presidente, ele leu-mas e estou a esclarece-las.-------------------------- Sobre a questão rodoviária, permita-me que lhe faça esta pergunta, a estrada da Mata,
na mesma Freguesia, já tem saneamento à cerca de um ano e pico, pelos mesmos motivos,
presumo que não seja justificação para não estar alcatroada, quando é que pretende
alcatroa-la?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Por último, a questão da educação, vi aqui uma referência à cidade amiga das crianças,
também sou pai, também levo o meu filho à escola, quando posso, noto uma dificuldade, e a
dificuldade é esta, antigamente , a minha professora, quando era mais novo, escrevia lá, nos
“cardanhos” dela para o meu pai me apreciar em casa: - o rapaz é pontual, um bocadinho
distraído, bom a matemática, escreve mal que se farta. Coisa que o Senhor Presidente não
escreve, que já reparei pelas suas informações, mas apreciava-se muito esta questão da
pontualidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O que é que eu tenho percebido quando levo o meu filho à escola, se eu chegar às oito
e trinta e cinco à escola com o meu filho, quem paga a vinheta ATL, entra mais cedo, os
outros ficam à porta.----------------------------------------------------------------------------------------------------Gostava de perceber qual é o critério dessa situação, dirigindo-me essencialmente para
Senhora Vereadora que tem o pelouro. Porque é muito complicado, nós hoje estamos numa
Smart City e também temos que ajudar quem trabalha, uma pessoa tem das nove menos
um quarto até às nove horas para levar o filho, se não pagar ATL, fica complicado ir para o
trabalho e chegar a horas, acho que devemos ajudar os pais das crianças nesta situação.------- Gostava de questionar, e fazia-o mesmo quase como proposta, como é que nós
podemos alargar, nomeadamente de manhã, este período de modo a facilitar a vida dos
pais e das crianças. Acho que isso é importante.--------------------------------------------------------------- Último reparo, parece também justo, do ponto de vista de informação financeira, tinha
pedido que juntasse à sua informação o grau de concretização dos GIOPI e do PPI, e acho
que era fundamental que nós tivéssemos essa perceção. E outra que são as alterações
orçamentais que vão ser introduzidas, por via da competência que o Senhor Presidente tem,
desvirtuam, quer se queira que não, o orçamento inicial. Trazer essa documentação para
nosso conhecimento é fundamental para nós acompanharmos de uma forma mais perspicaz
aquilo que é vida da nossa Câmara Municipal.” ---------------------------------------------------------------- Paulo Sérgio Gomes Tomaz – PS ------------------------------------------------------------------------- “Venho neste ponto, nas informações do Senhor Presidente de Câmara focar dois
pontos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ Um deles tem sido já sobejamente referido nas Assembleias Municipais, inclusive na
última, aliás o Senhor Presidente de Câmara expressou a satisfação e comentou-nos a
notícia de que brevemente iremos ter alguns empreendimentos privados, ao nível de
habitação.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Neste momento, felizmente, porque o nosso Concelho é muito procurado, temos essa
pressão e esse positivo problema. Estamos a falar de um direito fundamentalíssimo, o
próprio Governo definiu já metas bastante ambiciosas para resolver problemas que o país
ainda tem.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mas aqui em Águeda, seja pelo lado dos estudos, os nossos estudantes universitários
da ESTGA, seja por questões laborais, são milhares de pessoas que precisariam de ter
outras soluções.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nas Freguesias, nomeadamente na minha, Valongo do Vouga, esta é uma questão
fundamental, e uma questão que temos ficado bastante para trás porque não há soluções, e
principalmente não haver soluções para as novas tipologias, de famílias, de pessoas que se
divorciam, pessoas que estão sozinhas ainda, casais que não têm ainda muitos filhos, ou
seja são precisos T1, T2, T0 e é preciso que haja uma oferta capaz de fazer face a isto. ---------- Na informação que nos foi enviada, referia, a propósito das residências universitárias,
que gostaria de focar estes dois pontos em conjunto. É referido que o contrato está já visado
pelo Tribunal de Contas, esta é uma questão já relativamente antiga, que teve o seu
processo burocrático até aqui, penso que estará envolvido mais ou menos meio milhão de
euros. A minha questão é em que ponto concreto essa situação está? E não tendo sido
possível por parte da Universidade de Aveiro, não tendo sido possível porque não está no
diploma, incluir no plano nacional do alojamento do ensino superior, que foi publicado à
cerca de duas semanas, em que haverá um fundo, que é Fundiestamo que vai tomar esses
prédios que sejam indicados pelas várias instituições, fazer obras e constituir-se um fundo
para posteriormente, com uma rendibilidade, cerca de quatro por cento seja possível colocalos para estudantes, apesar de não ter sido possível incluir nesse plano, existe o fundo
nacional de reabilitação do edificado, qual é a parte interessante? A parte interessante é que
possivelmente poderíamos poupar a verba que aqui esteja em causa, possivelmente
poderíamos usar essa verba para adquirir outros imóveis e mesmo os imóveis que a
Câmara possa ter neste momento e que não tenha utilização, e note-se isto poderia ser
também estendido às Freguesias ou seja caso, neste momento o Município de Águeda, ou
outras entidades parceiras do Município de Águeda, tenham prédios que possam chegar-se
à Fundiestamo para este fundo nacional de reabilitação do edificado e se forem vistoriados e
se forem considerados como viáveis, será feito um investimento que não nos custará nada
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e será possível disponibilizar-se habitação a um custo justo para estudantes, mas mais do
que isso , será possível disponibiliza-la também, e como algumas Câmaras Municipais já
estão a fazer, para alojamento a custos controlados.--------------------------------------------------------- Ora isto, nas Freguesias, e foco aqui a minha, sei que as outras padecem também de
problemas semelhantes, e na cidade poderia ter também um grande impacto.------------------------ Outro ponto tem a ver com a minha já referida Freguesia, a algum tempo, tive aqui
ocasião de falar sobre uma obra estruturante, que vem sendo desenvolvida já a algum
tempo, porque a Freguesia, praticamente, não tem passeios e estão a ser feitos passeios no
eixo central que liga a zona de Arrancada do Vouga à zona de Valongo do Vouga, dois
polos principais da Freguesia. Com agrado vi algum desenvolvimento dessa obra, todavia as
falhas são muitas e são visíveis a olho nu, e a um olho que não tenham conhecimento
técnico mais aprofundado, como é o meu caso, ou seja em lugares como Aldeia, Casais,
Lanheses e mesmo o lugar de Valongo do Vouga há pontos onde não passa uma cadeira
de rodas nos passeios que já estão finalizados e pavimentados. Há pontos onde, não
passará com certeza, um pai com uma criança pela mão, onde não passará um andarilho. E
a meu ver, uma situação com maior insegurança face ao que tínhamos a um ano atrás na
medida em que uma pessoa idosa ou uma pessoa limitada, por qualquer motivo, e que
esteja com um andarilho , enquanto à um ano andaria na berma, neste momento andará no
asfalto, porque não pode passar naquele passeio.------------------------------------------------------------ Sei que ninguém pretende isso, mas uma vez que estamos a fazer uma obra de raiz,
uma obra que implicou a demolição de vários muros privados, e que bem, foram
reconstruidos. É lamentável, para mim, ver que fica uma obra que não é viável a médio
prazo, sequer .-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para além disso, foram deixados, e ainda vamos a tempo de rever essa situação, os
postes de madeira e foram deixadas também as placas de sinalização dos nomes das ruas,
que são coisas que teriam uma solução de colocar imediatamente um metro ao lado, e
invariavelmente, em todos os sítios onde há um poste deste género, o pavimento colocado
há um, dois, três meses, já está rachado, invariavelmente é ver em qualquer um dos postes,
já está rachado. Estamos a falar de uma obra muito recente em que a Câmara Municipal e a
Junta de Freguesia, também está envolvida, com certeza pretenderão que fique melhor do
que está.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Concluo dizendo, o que já alertei nessa altura, é urgente que se criem condições de
atravessamento, nomeadamente, na zona que se aproxima do posto médico e do lar de
idosos e na zona envolvente da igreja e do cemitério, não há pontos de atravessamento e a
colocação de novos passeios mudas os hábitos pedonais das pessoas e levam-as por
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outros caminhos, nomeadamente, na rotunda em frente ao lar de idosos está uma situação
extremamente perigosa porque quem fizer o passeio do lado direito, se atravessar,
atravessará em cima da rotunda sem nenhum tipo de visibilidade, vamos a tempo de
acautelar essa situação antes que aconteça algo mais grave.”---------------------------------------------- Hilário Manuel Ferreira dos Santos – PSD; ------------------------------------------------------------ “ Senhor Presidente, informações, página trinta e oito.-------------------------------------------------- Gestão Florestal e atuação da Proteção Civil.------------------------------------------------------------ Diz-nos o Senhor Presidente o seguinte: - “de salientar, ainda, as recentes alterações
legislativas, referentes a queimas e queimadas, e para a preparação pela Autarquia, para
uma campanha de sensibilização da população para as novas regras legais, com divulgação
do que são as boas práticas, nesta matéria, sendo que neste momento, está já a ser feito o
apoio direto aos munícipes que procuram a Autarquia com esta finalidade”---------------------------- Primeiro venho dar aqui o testemunho de um munícipe, sobre isto. Segundo, fazer-lhe
uma pergunta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Há um munícipe que queria fazer uma queima em sua casa, uma queima não, uma
queimada, também já fiquei a saber qual a diferença entre uma queima e uma queimada,
que é importante. Basicamente queima umas folhitas que lá tinha em casa, e ligou para a
Câmara Municipal a dizer que queria fazer uma queima, o que é que podia fazer? Lá deu os
seus dados, e no dia quinze de fevereiro disseram, agora aguarde pela autorização que vai
receber, via SMS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Passado uma semana, autorização nada. O homem dirigiu-se à Câmara. Chegou à
Câmara e perguntou, fiz para aqui um pedido, quando é que me dão autorização para isto?
Estou a dizer aquilo que me contou a pessoa em causa. ” Sabe estas autorizações estão
muito atrasadas, quando se criou isto, nunca se pensou que houvesse tantos pedidos, e não
lhe sei dizer quando é vai ser dada autorização. Mais acresce que o plafond existente para
estes SMS, que são enviados, pelos vistos, pelo Estado, não pela Câmara, não tenho bem a
certeza, esgotou a nível nacional, portanto, estão à espera de novo contrato para haver
dinheiro para enviar SMS.” ------------------------------------------------------------------------------------------ Aquilo que o munícipe me informou é que os SMS não são enviados pela Câmara, são
enviados a nível do Estado.------------------------------------------------------------------------------------------ Então o munícipe disse: “ eu tenho que falar com alguém, tenho que fazer a queimada
em minha casa, peça aí para falar com o Senhor Vereador, Quem é o Vereador? ------------------- É o Sr. João Clemente, mas ele não pode falar consigo.----------------------------------------------- Então quem é o responsável? --------------------------------------------------------------------------------- É a Eng.ª Andreia.--------------------------------------------------------------------------------------------
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----- Então quero falar com ela.-------------------------------------------------------------------------------------- Também não é possível”.---------------------------------------------------------------------------------------- E o homem lá foi para casa, transtornado, à espera de autorização.-------------------------------- Chegou ao final do mês e a autorização nunca surgiu. Não sei se o homem já fez a
queimada ou não, mas, provavelmente já fez a queimada, porque o homem até é
emigrante , vinha com a ideia que Portugal era um país que funcionava normalmente e hoje
já tem uma ideia completamente ao contrário, isto é normal.------------------------------------------------ Ele foi depois, também à GNR, e a GNR confirmou-lhe os dados todos e até lhe disse:
- “Vá ao site da IPMA e se aquilo tiver condições moderadas ou baixas , faça lá isso, mas eu
não lhe disse nada disso”.-------------------------------------------------------------------------------------------- Não sei se é verdade, estou a contar o que me contou este munícipe, que é importante
para nós.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia um de março, saiu nova legislação, em que, por aquilo que eu vi, obriga a
qualquer processo de queima ou queimada, esteja presente um bombeiro. A questão que
faço ao Senhor Presidente é, o que é que está previsto, sobre isto a nível do Município? E
digo isto porquê? Porque vi nalguma informação que se preparavam para que os processos
de queimas ou queimadas, mas falo mais das queimas, porque as queimadas são
processos de queima maior e envolvem outro risco, que os Municípios venham a concentrar
dois ou três dias para que os bombeiros sapadores possam resolver todos esses
problemas . Gostava de saber o que é que está previsto, em termos de Águeda, porque na
realidade, a maior parte destes processos são feitos por pessoas que trabalham durante o
dia e o fazem ao fim de semana, ao final do dia, e tudo isto. ----------------------------------------------- Queria saber como é que isto se vai processar? Se vão haver horas limitadas? Se não
vão haver horas limitadas? Se já existe alguma, com certeza existe, alguma ideia do
Município sobre isto?.”------------------------------------------------------------------------------------------------- Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente; --------------------------------------- “O parabenizar não gosto do nome, acho que não é bem isso, o que queria deixar aqui
é que há uma intenção de tornarmos esta informação, primeiro de mais fácil intuição, para
quem a lê, e segundo que tenha pelo menos um fio condutor e que tenha uma orientação
que se enquadra naquilo que são as orientações estratégicas da Câmara e que
efetivamente faça um relato daquilo que se pretende.--------------------------------------------------------- Relativamente à ligação Águeda-Aveiro, naturalmente que o Membro do Governo não
medisse que: - “Ok, vamos fazer a estrada amanhã”, não esperava.------------------------------------- Já disse aqui, com satisfação, de que no projeto de intenções, do Plano Nacional, do
PNI de 2020-2030, o Município de Águeda tem contemplado o acesso tanto ao Parque
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Empresarial do Casarão, como depois uma ligação a Aveiro. E também já o disse que
estamos a trabalhar com a Câmara de Aveiro, ativamente, no sentido de encontrarmos
soluções que nos permitam, pelo menos, avançar neste processo, porque se nós não
iniciarmos este processo, ele nunca mais se acaba.----------------------------------------------------------- Quanto à saúde, naturalmente que é uma área que me diz muito respeito, sou
licenciado nessas matérias, tenho umas pós graduações, mas, sou enfermeiro, e quando
digo que sou enfermeiro é uma coisa que digo, sempre, com muito orgulho e que faço,
desde há muito tempo questão de assinar e colocar esta questão do enfermeiro, às vezes
confundem-me com engenheiro porque não é muito vulgar um enfermeiro efetivamente ser,
mas há gente espetacular que veste a bata de enfermeiro, e até aquela luta que anda por aí,
que alguns dizem que é tenebrosa, acho que estão carregados de razão, porque
efetivamente, há muitos, muitos anos que veem adiadas soluções na sua carreira , aliás é
das poucas profissões que neste momento não tem carreira.---------------------------------------------- Relativamente à questão da saúde, dizer-lhe que estamos envolvidos em várias frentes,
e Travassô é um assunto que eu tive o cuidado de o dizer, várias vezes, que na
reprogramação dos fundos e na questão que tem que ver com o pacto, tive o cuidado de
assegurar que aquele dinheiro não se perdia e é para gastar, naturalmente que não chegará
para aquilo que nós imaginamos que será preciso, temos que avançar com os projetos tão
rápido quanto possamos e concluir.-------------------------------------------------------------------------------- Travassô é uma situação que está na lista de prioridades, tal e qual como o Centro de
Saúde de Águeda, como o Hospital que vamos, a breve trecho, espero eu, iniciar as obras.
A Senhora Presidente do Centro Hospitalar do Baixo Vouga confessou-me, a alguns dias,
que o Tribunal de Contas já pediu alguns esclarecimentos, o que quer dizer, normalmente,
que o visto estará para muito breve. ------------------------------------------------------------------------------- Quando as obras começarem, é uma saga, do que já leva uma série de anos e será
sempre, sempre bom verificarmos isso e o Centro de Saúde como já disse e também
Aguada de Cima que para a constituição de USF, precisa de umas alterações nas suas
instalações e vamos promover.-------------------------------------------------------------------------------------- Já disse, também aqui, penso que na última sessão da Assembleia, que Travassô,
Recardães, Mourisca e Fermentelos estão a prepara-se para avançarem como uma USF
que é sempre bom e dará, e capacitará mais os serviços de saúde para darem uma melhor
respostas aos seus utentes.------------------------------------------------------------------------------------------ Relativamente à questão do ATL e que naturalmente nós percebemos, os serviços
públicos de educação têm horário, os nossos funcionários que estão nas escolas chegam
sempre muito mais cedo que esse horário, mas os pais que precisam de entregar os filhos,
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ainda mais cedo, têm que recorrer aos ATLs, que como sabem, temos uma rede grande.
Vamos tentar ver o que é que é possível.------------------------------------------------------------------------ Relativamente às questões colocadas pelo Deputado Paulo Tomaz. Quanto às
residências universitárias, já temos o visto do Tribunal de Contas e estamos a acertar com o
empreiteiro o arranque da obra.------------------------------------------------------------------------------------- Como sabem, quando a Câmara fez este protocolo com a Universidade, foi a solução
que se encontrou para um património que estava ali parado há muito tempo, entretanto, já
com este processo a decorrer, tivemos reuniões inclusivamente com o Dr. Alberto Souto,
que agora foi nomeado Secretário de Estado, que era um dos gestores do Fundiestamo.
Nós enviamos todo um conjunto de informação, nomeadamente para a Universidade no
sentido de tentarmos enquadrar esta questão das residências universitárias no Fundo,
porque libertava-nos uma verba que a Câmara não precisaria de dispor e que poderia
canalizar para outras áreas. Estamos a estudar e a acompanhar esse processo no sentido
de ver qual é a possibilidade, e vamos, naturalmente, tentar explorar todas as situações,
sendo certo que estamos aqui num momento em que temos um contrato assinado temos o
visto validado pelo Tribunal de Contas temos que ver como é que fazemos, a ideia era que
esta empreitada não caísse desta maneira e pudéssemos de alguma forma ir buscar esse
tipo de financiamento para esta empreitada não cair, porque estarmos a deixar parar esta
solução que já está tão adiantada, ao pararmos agora o processo, indiscutivelmente iria
demorar imenso tempo a termos uma solução e uma das coisas que nós lutamos é que os
alunos que estudam em Águeda têm dificuldades e o próprio custo dos quartos que alugam
não é propriamente leve e portanto esta resposta, indiscutivelmente, viria ajudar. ------------------- A informação que nos trouxe aqui também nos abre uma nova via, vamos explora-la
bem, porque se o Município puder deixar de dispor deste dinheiro é ótimo e ganhamos todos
com isso.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente à obra de Valongo do Vouga, queria-lhe dizer que em alguns locais não
foi possível instalar passeios e logo, logo ali perto da igreja, no parque de S. Pedro, quem
vai no sentido depois de avançar para a Cruzinha, é que não há espaço, as construções
estão completamente em cima, em termos técnicos, como se costuma dizer, aquelas áreas
ficaram a corte, mas nós também percebemos que esse corte será daqui a muito tempo,
porque as próprias construções que ali existem estão em muito bom estado e as habitações
estão a ser completamente utilizadas. É um problema que temos, vamos tentar, depois com
os meios complementares que são as próprias pinturas, tentar atenuar ali e criarmos,
sobretudo,

algumas

situações

de

maior

segurança,

inclusivamente

passadeiras

sobrelevadas que vamos ali instalar, porque infelizmente vivemos, diria quase um drama,
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quando temos estradas esburacadas é um problema porque estão em mau estado. Quando
colocamos um piso bom, toda a gente se começa a queixar porque as pessoas deixam de
respeitar os limites de velocidade e torna-se um perigo, diria que, ainda maior do que o dos
buracos. Mas, lá vamos reparando estradas e fazendo às vezes umas passadeiras
sobrelevadas que incomodam muita gente, mas que são o último remédio que vamos tendo
para impedir essas matérias. ---------------------------------------------------------------------------------------- De qualquer forma, no computo geral, esta obra vem melhorar muito e vem criar uma
coisa que não existia. Naturalmente que a falta de espaço, em muitos daqueles trajetos,
fez-nos fazer passeios só de um lado, porque não havia espaço disponível para o fazermos
dos dois. Tivemos o cuidado de enquadrar e dar larguras em todos os sítios onde era
possível e penso que há estas situações pontuais, uma ou duas, em que não foi possível
enquadrar essa largura absolutamente necessária.------------------------------------------------------------ A questão dos postes, sobretudo dos postes de telefone, é um drama que nós temos. ------- A obra de Arrancada, esteve parada, não sei quantos meses, por causa de um poste de
telefone, não era um poste normal, era um poste que tinha pendurada não sei quantas redes
e quantas linhas e que era uma coisa complicada, porque, às vezes apetece-nos encostar,
sem querer, uma máquina e aquilo tombar e pronto vão logo a correr. Mas íamos pôr em
causa as comunicações de muita gente, porque basta olhar para ele e ver que parecia,
quase, uma coisa sul Americana, foi entretanto mudado, mas esteve ali uma série de meses
porque implicava uma obra de alguma dimensão. ------------------------------------------------------------- Relativamente às queimas, como sabem é uma orientação nacional, acho que muito
bem intencionada porque aquilo que inicia muitos dos fogos florestais que nós temos, têm
origem em queimadas e queimas. --------------------------------------------------------------------------------- Agora a implementação vai dar água pela barba a muita gente, porque, eu também li,
há a ideia de concentrar, num prazo muito curto, ainda por cima com esta história da
presença dos bombeiros, diria que as condições climatéricas é que vão ordenar ou deveriam
ordenar todas estas questões, acho que é o que está a acontecer neste momento, porque
há momentos em que não há condições.------------------------------------------------------------------------- Penso que o Senhor, que se deslocou à Câmara, teve algum azar e alguma coisa
falhou nesse processo, até na questão de não poder falar nem com o Vereador nem com a
Engenheira, até porque uma das imagens que trespassa é a facilidade de falarmos uns com
os outros, alguma coisa falhou nesse processo porque as coisas saem com significativo
automatismo relativamente a estas coisas.“ --------------------------------------------------------------------- Hilário Manuel Ferreira dos Santos – PSD: ---------------------------------------------------------
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-----”Senhor Presidente da Assembleia, é uma questão formal e esta é mesmo consigo. Eu
não tenho a certeza, mas presumo que o Senhor Presidente da União de Freguesias de
Travassô e Óis da Ribeira devesse já ter tomado posse, porque o anterior já cessou, é a
mesma pessoa, mas o anterior formalmente já cessou, já há um novo Presidente que está
aqui presente, penso que ele teria que tomar posse já nesta sessão e convinha que o
fizesse-mos porque senão ele está aqui de forma irregular.”------------------------------------------------ Brito António Rodrigues Salvador – Juntos; ---------------------------------------------------------- “ Apesar de ser público, formalmente ainda não houve nenhuma comunicação e deveria
haver também”----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Carlos Filipe Correia de Almeida – PSD; --------------------------------------------------------------- “Senhor Presidente da Câmara, duas questões muito rápidas.-------------------------------------- Não me respondeu sobre a Rua da Canada, nem sobre a Rua da Mata, se puder eu
agradecia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Na Rua da Canada qual é o valor? e já agora se puder qual é o prazo de execução?-------- Na Rua da Mata quando é que tem ideia de alcatroar aquilo?---------------------------------------- Uma última questão, que penso que é importante para nós estarmos aqui, já agora
esclarecermos o assunto. Hoje constava em Águeda que a Polícia Judiciária estava na
Câmara Municipal, Senhor Presidente consegue-me confirmar se é verdade? Presumo que
não possa adiantar muito mais.”------------------------------------------------------------------------------------- Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente; --------------------------------------- “A Polícia Judiciária esteve na Câmara de Águeda, hoje, mas estamos tranquilos, não
foi constituído nenhum arguido, para que não haja nenhumas dúvidas. Pediram alguns
documentos e levaram os documentos. Nós, como sempre, abrimos completamente o
sistema, podem ver tudo aquilo que entendem, levam tudo o que precisam. Assinei um
documento a dizer que levaram, como sempre, é uma situação que já aconteceu várias
vezes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente à Rua da Canada e à Rua da Mata, não sei exatamente os termos
cadernos de encargos e também não sei o preço base, mas tenho um CD, em cima da
secretária, que terá esses elementos com toda a certeza, e mando-lhe também, e tem o
caderno de encargos.-------------------------------------------------------------------------------------------------- Logo que decorra aquele período mínimo de consolidação, que os técnicos entendem
que é necessário, avançaremos com essas obras.----------------------------------------------------------- Volto a dizer a Rua da Canada é a maior rua em Águeda, em todo o Concelho,
habitada, urbana que não está pavimentada e a Rua da Mata, também irá, de preferência na
mesma altura, são obras do mesmo género, no mesmo sítio e avançaremos.---------------------
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----- De salientar também que a obra de saneamento da Mata já foi feita a algum tempo.”---------3.2 – Análise e votação da proposta de Regimento da Assembleia Municipal, para
o mandato de 2017-2021; -------------------------------------------------------------------------------------------- Brito António Rodrigues Salvador – Juntos; ----------------------------------------------------------- “Antes de mais deixem-me agradecer aos Deputados e à Deputada Ana Rita Carlos, à
Deputada Carla Eliana e ao Deputado Miguel Oliveira, de facto o trabalho que
desenvolvemos durante este tempo todo, conciliar agendas não é fácil, reunimos mais de
uma dúzia de vezes e tentamos dar a este documento uma dignidade melhor, tentamos
esclarecer alguns pontos que nos levantavam dúvidas, tentamos transcrever, para ser de
mais fácil acesso, transcrever aquilo que a lei geral estabelece relativamente a alguns
procedimentos, embora não seja perfeito, porque não há documentos perfeitos, penso que
no final o resultado, pelo menos o grupo de trabalho, ficamos todos satisfeitos e decidimos
então trazê-lo aqui para votação.----------------------------------------------------------------------------------- Mais uma vez muito obrigada a quem trabalhou comigo nesta árdua tarefa, e abrimos
então espaço para discussão e apreciação e eventual votação deste Regimento.-------------------- Quero desde já avançar que só tenho aqui uma proposta a fazer, ela hoje até faz mais
sentido, não só porque saiu a convocatória para a Assembleia do dia dezanove, mas parece
que também vamos ter outra antes disso, mais uma reunião desta sessão.---------------------------- A única proposta que tenho é no artigo 54ª., onde se diz, que entra em vigor no dia
imediatamente a seguir à aprovação, eu sugeria, para não haver confusões, aplicações no
regulamento, que entrasse no dia vinte de março do corrente ano, assim, já continuávamos
com o que está em vigor e que no fundo, sustentou também a convocação do dia vinte e
nove, se não virem nenhuma objeção, irei fazer essa proposta ao plenário, para ser votada.”
----- Luís Miguel Marques Vidal de Oliveira – CDS; ------------------------------------------------------- “Senhor Presidente, agradecendo as palavras que me dirigiu, quero agradecer também
a colaboração e a cooperação franca de todos os membros, naturalmente a coordenação do
Senhor Presidente permitiu este trabalho em grande medida, o que faz é alterar a estrutura
significativamente, mas não o conteúdo e acrescentar a legislação que todos nós devemos
conhecer e que devemos seguir.------------------------------------------------------------------------------------ Senhor Presidente eu não tomei a palavra para fazer este agradecimento, este
reconhecimento aos membros do grupo de trabalho, mas para fazer outra sugestão.--------------- Estou de acordo com a proposta que fez, a bem da estabilidade havemos de permitir
que por mais alguns dias esteja em vigor o Regimento que está neste momento em vigor, na
proposta que seja alterada a expressão que respeita à sua aprovação, é logo na primeira
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página, e diz que é uma reunião extraordinária, mea culpa Senhor Presidente, esta é uma
reunião ordinária.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Brito António Rodrigues Salvador – Juntos; ---------------------------------------------------------- “Não havendo mais intervenções acerca deste ponto, vamos passar à votação das
duas alterações, isto é, numa única proposta, onde se diz Assembleia extraordinária passar
a constar Assembleia ordinária e o artigo 54º do futuro novo Regimento, onde se diz “o
presente regimento entrará em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação” passava a dizerse “o presente regimento entra em vigor no dia vinte de março de dois mil e dezanove”
continuando o resto do texto conforme ele está. ---------------------------------------------------------------- Passado à votação, a proposta de alteração do artigo 54º, foi aprovada por
unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Não havendo mais intervenções, passou-se a votação da proposta de Regimento da
Assembleia Municipal, para o mandato de 2017-2021, tendo o mesmo sido aprovado por
unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Passamos então à votação do Regimento na generalidade, Aprovado por unanimidade.----- Aconselho-vos a que leiam o novo Regimento, uma vez que ele daqui a dez, doze dias
estará em vigor. Para facilitar há uma série de consentimentos que foram dados,
nomeadamente comunicações, para facilitar, para não voltarmos a dar outra vez
declarações, gostava de vos dizer que, na minha opinião, deveriam manter-se, se alguém
entender que as deve retirar, deverá contactar com a secretaria, para que nós possamos
retificar essa situação, se assim não for, mantêm-se os consentimentos dados,
relativamente aos envios das convocatórias.------------------------------------------------------------------- Existe também uma declaração nos termos do novo Regimento que prescinde o envio
do CD, quem puder prescindir desse envio de CD, para a secretaria seria muito prático que
assim fosse, no entanto está na disponibilidade dos deputados fazerem essa mesma
declaração e prescindirem desse envio de CD.----------------------------------------------------------------- Finalmente, dizer-vos que neste momento, existem apenas quatro deputados
municipais que recebem a convocatória por carta registada com AR, causa algum
transtorno, é muito mais fácil, atendendo aos tempos curtos que temos, de convocação, de
envio, e como são só quatro, ver se aceitariam facilitar de forma a que as convocatórias
fossem também feitas nos moldes, sem ser necessário enviar carta registada com aviso de
receção, conforme prevê o Regimento, pois facilitava e agilizava os serviços administrativos
da Assembleia Municipal.” ---------------------------------------------------------------------------------------
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------ 3.3 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para Autorização prévia
de Compromissos Plurianuais, de acordo com o artigo 6º da Lei 8/2012, de 21 de
fevereiro, Assunção para: ------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3.1 – Contrato de prestação de serviço à empresa Lugar do Plano – Gestão do
Território e Cultura, Lda. - Relatório do Estado do Ordenamento do Território (REOT);------ 3.3.2 – Concurso público para Aquisição de Serviços para Manutenção de
Equipamentos de Combate a Incêndios em Edifícios e Viaturas Municipais e em
Edifícios Escolares; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3.3 – Ajuste Direto para Prestação de serviços de desinfestação e controlo de
pragas no Centro de Artes de Águeda e no Museu Ferroviário de Macinhata do Vouga
– Anticimex Portugal, Lda.; ----------------------------------------------------------------------------------------- 3.3.4 – Ajuste Direto para aquisição de serviços de manutenção de elevador e
plataformas do Centro de Artes de Águeda – Grupnor – Elevadores de Portugal, Lda.; ----- 3.3.5 – Contrato Programa no âmbito da cedência desportiva e das infraestruturas
existentes no Crossódromo Internacional de Águeda ao ACTIB – Águeda Action Club;----- 3.3.6 – Acordo de Cooperação no âmbito da dinamização do Desporto Adaptado
de Águeda; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3.7 – Adenda ao contrato programa celebrado com a associação ATIVAMAIS –
Associação para a promoção da Atividade Física, Saúde e Bem Estar no âmbito da
dinamização do Centro Municipal Marcha e Corrida; ----------------------------------------------------- Nestes pontos foram feitas as seguintes intervenções que se transcrevem na íntegra. ------ Luís Miguel Marques Vidal de Oliveira – CDS; ------------------------------------------------------- “Senhor Presidente tenho uma questão, ou duas respeitante apenas ao Contrato
Programa a fazer com ACTIB e que respeita Crossódromo do Casarão.-------------------------------- Em primeiro lugar, saúda-se a elaboração deste Contrato Programa, na reunião que
tivemos, em outubro, com o Senhor Presidente da Câmara Municipal, com os Senhores
Vereadores em regime de permanência, questionamos o que estaria previsto para o
Crossódromo Internacional do Casarão e instamos a Câmara Municipal a procurar dinamizar
mais a sua utilização. Temos ali uma infraestrutura que custou ao Município um valor
significativo, foram, salvo erro, quatrocentos e cinquenta mil euros, e quanto mais atividades
forem desenvolvidas, melhor terá sido empregue o dinheiro, embora eu deva fazer sempre
esta ressalva: o valor do investimento trás um retorno, em termos de exposição de marca do
Município, quando há uma prova internacional com a dimensão daquela que é aqui
organizada, que é muito significativa, portanto, são sempre iniciativas de saudar e que
acrescentam.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- Senhor Presidente, o que gostaria de saber é se estamos a preparar, a ordenar as
coisas para que a Câmara Municipal possa desenvolver outras atividades e nesse caso,
quais são essas atividades? Se já está previsto, se a Câmara Municipal já sabe o que vai
fazer no Crossódromo de sua iniciativa, e assim tentar dinamizar um pouco mais aquele
espaço ou se estamos apenas a cumprir a formalidade de ter um Contrato Programa, que é
uma coisa que em termos legais, até me parece que é obrigatório.--------------------------------------- Por outro lado, isto por uma questão de informação e transparência, estamos a falar de
uma infraestrutura que é municipal, não quero saber qual é o valor do lucro ou do prejuízo
que haja com a atividade que é desenvolvida pela ACTIB, não é isso que é importante, mas
o Contrato Programa prevê que as receitas geradas pela exploração pela ACTIB do
Crossódromo, são inteiramente da Associação. Portanto, Senhor Presidente, o que pergunto
é qual foi o valor das receitas? Se tem ideia de qual é o valor global das receitas geradas
pelo Crossódromo em dois mil e dezassete e em dois mil e dezoito?----------------------------------- Repito, não estou a falar dos lucros ou dos prejuízos, mas sim das receitas arrecadadas
em dois mil e dezassete e em dois mil e dezoito.” -------------------------------------------------------------- António Jorge Pereira de Oliveira – PS; ----------------------------------------------------------------- “Venho aqui referir-me ao ponto 3.3.5 e ao ponto 3.3.7, são dois Contratos Programa e
penso que o que vou dizer se aplica aos dois.------------------------------------------------------------------ Quero referir, antes de mais, que o Partido Socialista não tem nada contra o apoio da
Câmara Municipal ao motocross no Concelho, muito pelo contrário, o apoio concedido
poderá até ser insuficiente, o problema é que mais uma vez, somos chamados a votar dois
Contratos Programa sem termos acesso a toda a informação, não sabemos quanto custou
ao Município o cumprimento das obrigações decorrentes do Contrato anterior, mencionadas
em várias alíneas do mesmo.---------------------------------------------------------------------------------------- No número dois da clausula terceira referente às obrigações do clube apoiado é referido
o seguinte: “o segundo outorgante comprometer-se a entregar ao primeiro outorgante
relatório de atividades e provas realizadas e ou cópias das faturas relativas a pagamento
dos custos suportados sempre que solicitados.” Não percebo o motivo pelo qual não nos foi
enviado qualquer tipo de informação, partindo do princípio que a Câmara dispõe da mesma,
pois terá com certeza, tido o cuidado de a solicitar.----------------------------------------------------------- Continuamos a ser chamados a votar Contratos e Apoios sem nos serem facultados os
dados que entendemos indispensáveis para votar de forma consciente e informada.---------------- Por se tratar de uma situação que tem sido habitual, deixo aqui a sugestão ao Senhor
Presidente para que de futuro sempre que nos sejam apresentadas renovações de
Contratos Programa, as mesmas venham acompanhadas de relatório referentes à atividade
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do período anterior, essas informações deverão ser enviadas em tempo útil, para podermos
analisar de forma adequada, pois não somos políticos a tempo inteiro como o Senhor
Presidente e os Senhores Vereadores residentes.------------------------------------------------------------- Como já disse anteriormente, esta situação aplica-se também ao ponto 3.3.7 o Contrato
de Programa com a ATIVAMAIS que não nos foi enviado qualquer tipo de relatório.”--------------- Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente: --------------------------------------- “Este protocolo concretamente, é a renovação do que já existia, nos mesmos termos, a
única coisa que entra aqui é a possibilidade de ser renovado automaticamente, por iguais
períodos de um ano civil, e é exatamente por esta clausula de renovação, digamos que
automática, que vem aqui. ------------------------------------------------------------------------------------------- Em lado nenhum do protocolo diz que a ACTIB tem que entregar relatórios. A Câmara,
isso sim, se entender, deve-os pedir, e este relatório não quer dizer, nem mais, nem menos,
do que a entrega a quem uma ação meritória neste âmbito da motocross e que efetivamente
dinamiza aquela infraestrutura.--------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara associa-se ao motocross e sobretudo à prova do mundial que leva o nome
de Águeda bem longe, e queria aqui realçar o trabalho desta Associação que efetivamente é
meritório. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Diria que em termos de custos e proveitos há dois anos a prova foi rentável por aquilo
que nós percebemos, o ano passado não terá sido tanto.--------------------------------------------------- Relativamente ao Deputado Jorge Oliveira, fala, e mais do que uma vez que nós somos
políticos a tempo inteiro, isso deve-se Senhor deputado ao facto de nós termos ganho as
eleições, só por isso é que nós estamos aqui a tempo inteiro e é só por causa disso.--------------- Relativamente à questão da transparência e destas questões todas porque parece que
estamos aqui a querer nublar qualquer coisa, não, em termos de dados abertos, vemos com
satisfação que Águeda é a quinta entidade pública nacional que mais dados disponibiliza, e
muitos dos contratos que os Senhores veem aqui, trazem-nos, não porque alguém fugiu da
Câmara com algum papelinho escondido, não, todas as contas, todos os processos, todos
os contratos estão publicados no base.gov e como tal é fácil todas as pessoas terem acesso
às contas da Câmara que são públicas e transparentes.” ---------------------------------------------------- Não havendo mais inscrições para intervir, passou-se à votação dos pontos tendo a
mesma sido a seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.3 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para Autorização prévia
de Compromissos Plurianuais, de acordo com o artigo 6º da Lei 8/2012, de 21 de
fevereiro, Assunção para: --------------------------------------------------------------------------------------
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------ 3.3.1 – Contrato de prestação de serviço à empresa Lugar do Plano – Gestão do
Território e Cultura, Lda. - Relatório do Estado do Ordenamento do Território (REOT);------- Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------- 3.3.2 – Concurso público para Aquisição de Serviços para Manutenção de
Equipamentos de Combate a Incêndios em Edifícios e Viaturas Municipais e em
Edifícios Escolares; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------- 3.3.3 – Ajuste Direto para Prestação de serviços de desinfestação e controlo de
pragas no Centro de Artes de Águeda e no Museu Ferroviário de Macinhata do Vouga
– Anticimex Portugal, Lda.; ----------------------------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------ 3.3.4 – Ajuste Direto para aquisição de serviços de manutenção de elevador e
plataformas do Centro de Artes de Águeda – Grupnor – Elevadores de Portugal, Lda.; ------ Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------- 3.3.5 – Contrato Programa no âmbito da cedência desportiva e das infraestruturas
existentes no Crossódromo Internacional de Águeda ao ACTIB – Águeda Action Club;------ Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------- 3.3.6 – Acordo de Cooperação no âmbito da dinamização do Desporto Adaptado
de Águeda; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------- 3.3.7 – Adenda ao contrato programa celebrado com a associação ATIVAMAIS –
Associação para a promoção da Atividade Física, Saúde e Bem Estar no âmbito da
dinamização do Centro Municipal Marcha e Corrida; ----------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------ Tomada de Posse do Presidente da União de Freguesias de Travassô e Óis da
Ribeira - Sérgio Edgar Costa Neves. -------------------------------------------------------------------------- Antes de passar à discussão do ponto seguinte e uma vez que por lapso não foi feita a
tomada de posse no início da presente reunião, foi dada a posse ao Presidente da União de
Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira, Sérgio Edgar Costa Neves, eleito nas eleições
intercalares de 24 de fevereiro, da qual foi lavrada ata avulso. ------------------------------------------- 3.4 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de Adesão do Município
de Águeda à Rede de Municípios – Piloto CESOP - retificação da proposta aprovada
pela Assembleia Municipal a 30/06/2017; ---------------------------------------------------------------------- Não havendo intervenções neste ponto, foi o mesmo colocado a votação, tendo a
proposta da Câmara Municipal de Adesão do Município de Águeda à Rede de
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Municípios – Piloto CESOP - retificação da proposta aprovada pela Assembleia
Municipal a 30/06/2017, sido aprovado por unanimidade ----------------------------------------------- 3.5 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de Alterações à
Composição do Conselho Municipal de Educação 2017/2021; ---------------------------------------- Não havendo intervenções neste ponto, foi o mesmo colocado a votação, tendo a
proposta da Câmara Municipal de Alterações à Composição do Conselho Municipal de
Educação 2017/2021 sido aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------- Neste momento, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal dá por terminados os
trabalhos, pelas vinte e três horas e quarenta e cinco minutos, da segunda reunião da 1ª
Sessão Ordinária, designando para continuação o próximo dia 14 de março de 2019, pelas
vinte e uma horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal, sendo que desta forma se
consideram convocados todos os membros presentes. --------------------------------------------------
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Ata da terceira reunião da primeira Sessão Ordinária da
Assembleia Municipal de Águeda

----- Aos catorze dias do mês de março do ano de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma
horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal, teve lugar a terceira reunião da primeira
Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda, com a seguinte Ordem de
Trabalhos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.6 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de celebração de
Contrato Interadministrativo de delegação de competências do Município de Águeda
na Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro - Autoridade de Transportes.------------ Participaram nesta sessão os seguintes Membros da Assembleia Municipal: ------------ Brito António Rodrigues Salvador – Juntos; --------------------------------------------------------------- Maria de Fátima Sampaio e Silva – PSD; ------------------------------------------------------------------ Elisa Maria Pires de Almeida – PS; -------------------------------------------------------------------------- Luís Armando Ferreira Pina Figueiredo – Juntos; -------------------------------------------------------- Cristina Paula Fernandes da Cruz – Juntos; -------------------------------------------------------------- Marlene Domingues Gaio – PSD; ---------------------------------------------------------------------------- Cristóvão Duarte da Silva Leal – PS; ------------------------------------------------------------------------ Pedro Miguel Alpoim Marques – Juntos; ------------------------------------------------------------------- Carlos Filipe Correia de Almeida – PSD; ------------------------------------------------------------------- Abílio Ferreira Gomes da Silva – Juntos; ------------------------------------------------------------------- Luís Miguel Marques Vidal de Oliveira – CDS; ------------------------------------------------------------ Isabel Cristina Correia Ferreira– PS; ----------------------------------------------------------------------- Armando Paulo Almeida Galhano – Juntos; --------------------------------------------------------------- Hilário Manuel Ferreira dos Santos – PSD; ---------------------------------------------------------------- Paula Cristina Lito Almeida – Juntos; ------------------------------------------------------------------------ António Jorge Pereira de Oliveira – PS; -------------------------------------------------------------------- Humberto José Tavares Moreira – Juntos; ----------------------------------------------------------------- Ana Rita de Brito Carlos – PSD; ------------------------------------------------------------------------------ Maria João Marques Tavares – Juntos; -------------------------------------------------------------------- Jorge Miguel Santos Melo – PS; ------------------------------------------------------------------------------ João Paulo Rodrigues de Nogueira Veiga – PSD; ------------------------------------------------------- Compareceram igualmente à Sessão os seguintes Presidentes de Junta/Uniões
de Freguesia (PJF): --------------------------------------------------------------------------------------------------- Albano Marques Abrantes – PUF de Aguada de Cima; --------------------------------------------
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----- Jorge Manuel Castanheira Martins – PUF Águeda e Borralha; --------------------------------------- Ana Paula Sousa Silva Moreira em representação do PUF de Barrô e Aguada de Baixo;
----- Vasco Miguel Rodrigues Oliveira – PUF da União das Freguesias de Belazaima,
Castanheira e Agadão; ------------------------------------------------------------------------------------------------ Carlos Miguel Nolasco de Lemos – PJ de Fermentelos; ----------------------------------------------- Pedro Joaquim Faria de Oliveira Marques – PJF de Macinhata do Vouga; ----------------------- Pedro António Machado Vidal – PJ da União das Freguesias de Préstimo e Macieira; ------- Manuel José de Almeida Marques de Campos – PUF de Recardães e Espinhel; ------------- Sérgio Edgar da Costa Neves – PUF de Travassô e Óis da Ribeira; ------------------------------- Paulo Jorge Reis Tavares – PUF de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga; ------------------------ Rui Carlos dos Santos Mota – em representação do PJ de Valongo do Vouga; ---------------- Da Câmara Municipal de Águeda estiverem presentes os seguinte Membros: ------------ Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente; ------------------------------------------ Elsa Margarida de Melo Corga – Juntos – Vereadora; -------------------------------------------------- João Carlos Gomes Clemente – Juntos – Vereador; ---------------------------------------------------- Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara – PS – Vereador; -------------------------------------- Antero Ricardo dos Santos Almeida – PSD – Vereador; ---------------------------------------------- A reunião foi presidida pelo Senhor Presidente da Assembleia, Brito António
Rodrigues Salvador, que saudou os presentes, bem como todos os que acompanhavam a
reunião através dos canais de comunicação, fazendo votos de uma reunião produtiva, séria
e leal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- JUSTIFICAÇÕES DE FALTAS ------------------------------------------- O Deputado João Carlos Fernandes Figueiredo comunicou a sua impossibilidade de
estar presente, pelo que em sua substituição está nomeado o Deputado Luís Armando
Ferreira Pina Figueiredo, também a Senhora Deputada Carla Eliana comunicou a
impossibilidade de comparecer pelo que em sua substituição estará presente a Senhora
Deputada Elisa Maria Pires de Almeida; a Segunda Secretária Daniela Carina Mendes
comunicou a impossibilidade de estar presente pelo que em sua substituição estará o
Deputado Armando Paulo de Almeida Galhano; o Deputado Paulo Sérgio Gomes Tomaz
também comunicou a impossibilidade de comparecer pelo que em sua substituição está
nomeado o deputado Senhor Jorge Manuel de Santos Melo; o Senhor Deputado Rogério
Matias comunicou a impossibilidade de estar presente pelo que em sua substituição estará a
Senhora Deputada Paula Cristina Lito de Almeida; o Senhor Deputado Manuel Augusto de
Almeida Farias, também comunicou a impossibilidade de estar presente pelo que em sua
substituição estará o Senhor Deputado Cristóvão Duarte da Silva; o Senhor Presidente da
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Junta de Freguesia de Valongo do Vouga também comunicou a impossibilidade de estar
presente mas que se faria representar pelo Secretário do Executivo, Rui Carlos dos Santos
Mota; o Senhor Presidente da União de Freguesias de Barrô e Aguada de Baixo, Wilson
Gaio, também comunicou a impossibilidade de comparecer e nomeou como substituta a
Secretária da Mesa, Ana Paula Sousa Silva Moreira; o Senhor Deputado Gil Abrantes
também comunicou que não poderia comparecer sendo substituído pela Senhora Deputada
Fátima Sampaio.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Atendendo à ausência da segunda secretária, deputada Daniela Carina Mendes, o
Senhor Presidente da Mesa convidou a deputada Paula Cristina Lito Almeida a assumir o
referido cargo e, não tendo havido objeções, a mesma assumiu de imediato, o cargo da
segunda secretária da presente sessão. ------------------------------------------------------------------------ Passou-se à discussão do ponto 3.6 – Análise e votação da proposta da Câmara
Municipal

de

celebração

de

Contrato

Interadministrativo

de

delegação

de

competências do Município de Águeda na Comunidade Intermunicipal da Região de
Aveiro - Autoridade de Transportes, no qual foram feitas as intervenções que se
transcrevem na íntegra: ----------------------------------------------------------------------------------------------- Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente; --------------------------------------- “Senhor Presidente, relativamente a esta matéria conforme foi verificado por todos os
membros da Assembleia, naturalmente que estivemos disponíveis para dar todos os
esclarecimentos que possuímos, dissemos inclusivamente e solicitamos a qualquer membro
da Assembleia que entendesse fazer as questões para nos dar tempo útil para podermos
dar resposta, penso que tudo isso foi feito.---------------------------------------------------------------------- Queria uma vez mais lembrar todo este processo e sobretudo dizer o que está
efetivamente em causa é um processo de delegação de competências ou não na CIRA,
lembrar que em 2016, quando começou este processo, nove dos dez municípios, que têm
que decidir e que representam a CIRA, de imediato decidiram delegar competências na
CIRA para estas carreiras de passageiros municipais porquê? Porque a lei habilitante por
vezes, e também da leitura que fiz da Assembleia Municipal de tudo o que passou e até
mesmo do que veio escrito na comunicação social ficamos com uma dúvida do que é que é
isto, do que é que estamos aqui a decidir. ----------------------------------------------------------------------- Num processo de descentralização de competências, o Governo entendeu por bem, por
volta de 2016, que o setor dos transportes e sobretudo das carreiras públicas de transportes
que na maioria do território são completamente deficitárias e portanto seriam um peso para
a estrutura financeira do Governo e que estavam todas debaixo de uma autoridade que era
o Instituto da Mobilidade e Transportes, o IMT, delegar estas competências na CIRA.----------
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------ É meu entendimento que esta delegação não muda nada em termos estruturais, muda
sim sobretudo a responsabilidade financeira sobre este transporte que estas carreiras de
transportes público vivem, por um lado, na maior parte do território, quase exclusivamente à
custa dos transportes escolares, suportados pelas Câmaras Municipais, e depois também
naturalmente que são deficitárias na maior parte do território, e então ao passar e a locar
estas questões para as Câmaras Municipais estamos a trocar e a colocar o problema noutro
local, isto é nas Câmaras Municipais.------------------------------------------------------------------------------ Com base nisto, ficou completamente feito um quadro legal e este quadro legal faz o
seguinte: coloca as carreiras inter-regionais e intermunicipais, ou seja que começam ou
acabam em regiões diferentes ou intermunicipais, em termos de municípios diferentes,
claramente sobre a alçada das Comunidades Intermunicipais, não há dúvidas nenhumas
que nós analisados estes diplomas há aqui uma intenção perfeitamente clara de levarem
estes centros de decisão para as Comunidades Intermunicipais, e na minha explicação
daqui a pouco, vamos perceber que continuam a ser produzidas um conjunto de decisões
nesse sentido.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Na Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro o que aconteceu foi que, de
imediato, há um conjunto de Municípios, do partido Socialista, do PSD, grande maioria, do
CDS, duas Câmaras Municipais e uma Independente que é Anadia, deliberaram de imediato
os Executivos e as Assembleias Municipais respetivas, delegar essa competência na CIRA,
portanto estas pessoas colocaram ali o problema, nunca este problema passou a ser mais
da Câmara que se limitou a dar um conjunto de elementos nem da Assembleia
Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara de Águeda, por seu lado, entendeu que era uma oportunidade de fazermos
uma melhoria significativa nas carreiras e neste serviço que é prestado às populações, fez
um trabalho e assumiu-se como Autoridade de Transportes, foi o único Município, à exceção
de Aveiro que tem uma realidade própria não estamos aqui a discutir porque tem os serviços
urbanos de Aveiro cuja realidade é completamente diferente e por isso estão de lado, num
outro contexto. Fomos o único Município que se assumiu enquanto Autoridade de
Transportes com base nisso fizemos um trabalho que culmina com um conjunto de decisões
que em tempo útil foi preciso tomar e neste conjunto de decisões há um trabalho todo ele
executado pela CIRA, nomeadamente uma proposta de EVEF, volto a dizer que o EVEF
existente aqui não é o EVEF final, porquê? Porque o EVEF final vai ter a ver muito com as
alterações que foram introduzidas por força deste posicionamento diferente da Câmara
Municipal de Águeda que colocou como condição, para poder fazer parte desta estrutura
Intermunicipal, um conjunto de alterações que consideramos absolutamente essenciais, que
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curiosamente foram acolhidas pela maior parte dos Municípios, nesta altura, quando tinham
abdicado completamente dessa capacidade de decidir, e neste momento estão a produzirse todas essas alterações que, e volto a referir e a frisar, foram introduzidas por indicação e
diria por exigência da Câmara Municipal de Águeda para podermos estar aqui a decidir isto
hoje.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ainda com base nessas matérias dizer-vos que nesse tal EVEF resultava perante dois
cenários que era os Municípios, toda a Comunidade Intermunicipal, com Águeda e sem
Águeda, um conjunto de benefícios notórios para todos os Municípios, também para
Águeda, que tem que ver exatamente com o ganho de escala. Efetivamente Águeda é um
grande Concelho, é o maior Concelho em termos de área, é um grande Concelho que nesta
Comunidade Intermunicipal tem um peso relevante e que se traduz, até por uma questão de
boa vizinhança o facto de Águeda se juntar a todos os outros Municípios parece positivo. ------- Nós já aqui explicamos quais as vantagens, quais serão as desvantagens de irmos
sozinhos, mas também disse aqui que estamos prontos para as duas situações, irmos a
este concurso integrados com todos os outros junto da CIRA, mas também estamos, porque
fizemos esse trabalho, em condições de, em relativamente pouco tempo, avançarmos
sozinhos. Portanto não é dramático o que V. Exas. têm para decidir, é claramente um
posicionamento que têm que ter, ficamos sozinhos e avançamos com carreiras municipais,
porque volto a dizer, as carreiras intermunicipais e as inter-regionais que passam em
Águeda, são geridas neste contexto pela CIRA, e ficamos com as municipais, as que
começam e acabam dentro do nosso território a serem geridas e a Câmara, enquanto
Autoridade de Transportes, a ter uma palavra e uma única palavra a dizer sobre esta
matéria. Esta é a questão fundamental e única que temos que dizer.----------------------------------- Volto a dizer que temos aqui todas as questões e que há todo um conjunto de
perguntas que nós ainda não poderemos responder, porque o caderno de encargos ainda
não está terminado, o EVEF existente há-de ser outro, com outro resultado, porque a
realidade é completamente diferente e por isso aqui estamos nós para decidir, portanto não
poderei dar mais explicações do que aquelas que já demos, esmiuçarmos e fazermos mais
perguntas é relativamente fácil perguntarmos mais e mais, mas acho que temos um nível
de maturidade, até porque os Senhores Deputados fizeram as perguntas que entenderam,
nós respondemos, da forma e com o conhecimento que temos a tudo o que nos
perguntaram, também se puderam informar acerca da lei, nomeadamente ler a lei habilitante
e também puderam, alguns fizeram-o porque eu sei, informarem-se junto da CIRA de todos
os procedimentos, portanto penso que temos aqui um conjunto de saberes, como nenhuma
outra Assembleia teve, para podermos avançar e tomar uma decisão.------------------------------
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----- Delegamos na Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro esta questão dos
transportes, a exemplo de todos os outros Municípios, nem sequer é uma questão política
porque temos lá todas as cores políticas representadas ou então não delegamos e Águeda
avançará sozinha, como foi a nossa primeira intenção, pelo menos a intenção de não
delegarmos imediatamente esta competência sem a analisarmos primeiro profundamente,
que foi o que fizemos, e volto referir, porque é a realidade, fomos o único Município que o
fez.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Carlos Filipe Correia de Almeida – PSD; --------------------------------------------------------------- “Primeiro lugar saudar o Senhor Presidente da Câmara e realçar uma questão que me
parece importante que é da afirmação convicta, que se esta Assembleia assumir, tal como o
Senhor Presidente o solicita, esta delegação de competências, tudo bem, se não o decidir,
estamos em condições de avançar sozinhos. Isto é uma questão que para nós é muito
importante e nos liberta aqui de algumas questões.----------------------------------------------------------- Teria aqui duas questões prévias, se me permite. A primeira, se estiver errado por favor
corrija-me, estive a ler um documento dos Instituto de Mobilidade dos Transportes acerca
desta questão das Autoridades de Transportes e competências territoriais, há aqui uma
questão que é colocada e um esclarecimento - “Os Municípios têm que se constituir como
Autoridade de Transportes? “ É a pergunta e a resposta é: “Não, decorre diretamente da lei
que os Municípios são as Autoridades de Transporte competentes quanto aos serviços
públicos de transportes e de passageiros”. Portanto, isto para mim é claro, penso que é uma
questão importante, está aqui, não fui eu que disse, foi o Instituto de Mobilidade dos
Transportes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A segunda, para mim é muito importante, há aqui um conjunto de esclarecimentos que
foram feitos, alguns deles feitos, outros nem por isso. O primeiro que tenho para fazer ao
Senhor Presidente, porque tive o prazer e o privilégio de lhe enviar um e-mail com algumas
questões que teve a amabilidade de me responder em tempo útil. A primeira é o seguinte:
evolução dos gastos tidos pela Câmara Municipal ao longo dos últimos cinco anos com
transportes escolares e diz o Senhor Presidente da Câmara: - Os gastos referentes aos
últimos cinco anos com os transportes escolares podem ser consultados nos documentos
referentes à prestação e contas no link abaixo”. Como não fui capaz de descobrir pedia-lhe,
tem aí com certeza meios tecnológicos, diga-me qual foi o custo do último ano? Podia ter
enviado que nos ajudava também um bocadinho.-------------------------------------------------------------- A segunda é uma questão muito pertinente, quanto a mim, que é o seguinte: - e o
Senhor Presidente disse-o “a nossa primeira intenção era não avançar, entendemos que
deveríamos esperar agora decidimos avançar”. A minha questão é concisa e concreta, o
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que é que o fez mudar de opinião? Já agora relativamente a essa questão há um conjunto
de questões que estão a ser negociadas no âmbito da CIRA, concretamente, gostava de
saber quais são? -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Luís Miguel Marques Vidal de Oliveira – CDS; -------------------------------------------------------- “Senhor Presidente, ouvi a sua intervenção mas a questão prévia para mim não está
assente enquanto não tiver a sua palavra com um simples sim ou não. E a questão prévia
fundamental tem a ver com o seguinte:--------------------------------------------------------------------------- O regime jurídico do serviço público de transportes de passageiros estabelece que
durante o período de transição que começou em 2016 e se esgota em dezembro deste ano,
as Autoridades de Transportes devem efetuar as diligencias necessárias à preparação dos
contratos de serviço público de transportes a realizar. Fundamentalmente compete-lhes
determinar os aspetos técnicos incluindo os contratos e aferir a viabilidade económica da
sua implementação que depois terá de ser validada. Sabemos que a Câmara estudou os
aspetos técnicos a aplicar no nosso território sabemos que não realizou nenhum estudo de
viabilidade económica financeira pelo que neste momento não seria possível submeter
qualquer concurso de base municipal à validação pelo IMT.------------------------------------------------ Aqui o que tenho que perguntar é se está, neste momento, a Câmara Municipal em
condições de poder

assegurar sozinha o cumprimento das suas obrigações enquanto

Autoridade de Transportes e celebrar contratos de serviço público de transportes rodoviários
até dezembro de 2019, cumprindo o que estipula o artigo décimo da Lei 52/2015 e as
obrigações respeitantes aos serviços mínimos como constam do regime jurídico do serviço
público de transportes de passageiros, ou seja, de uma forma muito simples, sim ou não, a
Câmara tem capacidade este estudo de viabilidade económica financeira, submete-lo a
validação a tempo de poder cumprir o pré-anúncio que fez no jornal oficial da União
Europeia e lançar um concurso com data previsível de três de dezembro, um concurso
público para os transportes com validade de sessenta meses conforme consta

desse

anúncio, ou seja de cinco anos.------------------------------------------------------------------------------------- A segunda questão, se tiver a resposta positiva a isto, então há outras questões a fazer,
mas Senhor Presidente sim ou não, há capacidade para avançarmos sozinhos neste
momento, sim ou não.” ------------------------------------------------------------------------------------------------ Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente; --------------------------------------- Se me permite, primeiro fazia aqui um conjunto de esclarecimento relativamente à
intervenção do Senhor Deputado Carlos Almeida por uma razão muito simples.
Efetivamente todos os Municípios são Autoridades de Transportes exatamente o que está
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aqui é sê-lo plenamente ou deixar de o ser porque delega a competência, todos os outros
não assumiram essa competência porque a delegaram, é fácil perceber ou não? ------------------- Neste momento, o único Município que é Autoridade de Transportes porque não a
delegou é Águeda. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- A outra questão que lhe disse, e já agora, posso-vos dizer, há aqui um conjunto de
matérias que nos fizeram, desde algum tempo, começar a ponderar a possibilidade de
virmos a integrar esta questão da CIRA, há aqui três ou quatro aspetos que são
fundamentais para esta decisão.------------------------------------------------------------------------------------ Primeira questão, nós tínhamos um aporte do estudo e do trabalho que fizemos,
nomeadamente de um conjunto de exigências que fizemos e que estão, penso em quinze
pontos expressas no documento que vos trouxemos inicialmente, portanto o documento
inicial tem quinze alterações que propusemos, algumas delas com alíneas portanto desde a
primeira sessão desta Assembleia há aqui um conjunto de propostas que fizemos à
Comunidade Intermunicipal no sentido de que se nos respondessem positivamente ao nível
de exigências que entendemos que os concursos devem ter que efetivamente estaríamos
dispostos a integrar. A outra questão foi a proposta do EVEF, o facto da integração de
Águeda ser afinal de contas tão benéfico para todos, disse-o aqui várias vezes que o facto
de trabalharmos para uma região e tecermos esta coesão, acho que estamos a trabalhar
para ela com a proposta que aqui trazemos, e agora ultimamente há uma outra questão
fundamental, como sabem o Ministério do Ambiente através de uma portaria que existe,
atribuiu às Comunidades Intermunicipais um apoio para bonificação dos tarifários, sessenta
por cento serão indexados aos tarifários, obrigatoriamente, portanto essa bonificação, no
caso da Comunidade Intermunicipal, vai para um milhão e oitenta e dois mil euros e uns
trocos mais, é atribuída às Comunidades Intermunicipais,

volto a dizer que aquela

legislação que empurrava, quase deliberadamente esta questão das Autoridades para as
Comunidades Intermunicipais, foi atribuída às Comunidades Intermunicipais e não aos
Municípios, quer dizer que o Município de Águeda ficando de fora disso, e agora, isto é uma
novidade, não tem acesso a essas bonificações, aqui temos um prejuízo claro, ou melhor os
cidadãos de Águeda têm um prejuízo claro se não forem nesta concessão da Comunidade
Intermunicipal .------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Relativamente à pergunta do Senhor Deputado Miguel Oliveira posso-lhe dizer que nós
temos condições para em breve podermos ter um EVEF e avançarmos, o resto do trabalho
técnico temo-lo feito.” -------------------------------------------------------------------------------------------------- Luís Miguel Marques Vidal de Oliveira – CDS: ----------------------------------------------------
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----- Então quer dizer que o facto de podermos a tempo efetuar, completar esse estudo e
submeter à aprovação à validação que nos permite autonomamente avançar para a
concretização daquilo que está estipulado na lei.--------------------------------------------------------------- Senhor Presidente porque é que em três anos o Município não foi capaz de aferir os
níveis mínimos de serviço público de transporte de passageiros no nosso território? Como
aliás estipula o artigo décimo quarto do regime jurídico, é que só assim se percebe, a não
ser que tenha melhor interpretação e isso pode sempre acontecer, que o Município esteja a
transferir, neste momento, para a CIRA essa competência.---------------------------------------------- Uma das competências fundamentais das Autoridades de Transportes é de durante o
período transitório definirem aquilo que se considera os níveis mínimos de serviço público
de transporte, nós em vez de fazermos esse trabalho, estamos a delegar na CIRA a
execução desse trabalho, gostava de compreender porquê?----------------------------------------------- Senhor Presidente, uma vez que a delegação e a partilha de competências se processa
nos termos previstos na Lei 75/2013, a delegação vigora pelo prazo do mandato autárquico,
contudo é de salientar que no número sete, do artigo décimo, do regime jurídico, se
estabelece que a desvinculação de uma Autoridade de Transportes não pode afetar a
exequibilidade dos contratos do serviço público e previamente celebrados ou que estejam
em vigor, ou seja se o concurso público a realizar para a atribuição de serviço de transportes
de passageiros tiver um prazo de concessão de quinze anos, será muito difícil, ou mesmo
impossível que o Município se desvincule e reassuma as suas competências antes do final
do contrato. No texto da proposta da Câmara é referido que, neste momento, a concessão a
realizar terá apenas a duração de cinco anos, o EVEF que nos foi enviado considera esse
prazo, o anúncio publicado pela Câmara no jornal oficial da União Europeia refere esse
prazo. Não conheço que prazo é referido no anúncio publicado pela CIRA, o Senhor
Presidente pode avançar essa informação? Qual é o prazo dos concursos previstos nos
anúncios que terão sido publicados pela CIRA? De qualquer forma, porque é que o contrato
interadministrativo de delegação de competências não tem uma clausula que estipule
claramente o prazo máximo de vigor dos contratos dos serviços públicos a celebrar pela
CIRA para o cumprimento do objeto da delegação de competências independentemente da
modalidade nomeadamente concursos públicos ou ajustes diretos, foi o Município que não
pediu ou a CIRA não quis ou houve acordo desde o início sobre a duração destes
concursos? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Senhor Presidente, a questão é simples, os documentos que a Câmara me facultou que
respeitam ao anúncio feito no jornal oficial da União Europeia estipula que aquilo que se
prevê para o concurso a realizar em dezembro deste ano é um prazo de sessenta meses,
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ou seja cinco anos, o EVEF que nos remeteu aponta para o mesmo prazo de concessão, só
que uma das muitas confusões que o tal texto que o Senhor tanto fala criou, o tal texto
introdutório que os Senhores fizeram e que só lança confusão, para já tem algumas
inverdades e lança confusão absoluta e depois dificulta a leitura, até lhe posso dar vários
exemplos quando se esgotar o meu tempo, refere que neste momento a concessão a
realizar terá apenas a duração de cinco anos, a dúvida fica neste momento, aquilo que nos
sobressalta é, calma isto pode mudar, fazendo contas é simples, se o concurso for lançado
este ano no termo das próximas eleições autárquicas ou a próxima Assembleia Municipal,
no espaço de seis meses, pode decidir reassumir as competências e voltamos a ser
Autoridade de Transportes, mas ficará em vigor aquilo que já tiver sido contratado até ao
termo do prazo, ora esse prazo irá esgotar-se num contrato a cinco anos no decurso desse
mandato, podendo então a Autoridade de Transportes realizar por sua conta para os
transportes municipais um novo concurso. ---------------------------------------------------------------------- Isto é a posição que o Senhor no seu texto inicial de apresentação diz, calma, isto é por
cinco anos o que nos permite avaliar se as coisas correm bem, se correm mal, estando no
âmbito da CIRA e depois se não estivermos satisfeitos podemos voltar atrás e lançar, mais
tarde, pelo menos daqui a cinco anos, um novo concurso.-------------------------------------------------- Senhor Presidente não conheço o prazo do pré-anúncio enviado pela CIRA, mas
certamente o Senhor conhece, portanto a questão que ponho é: em primeiro lugar, se
conhece ou sabe qual é esse prazo? Em segundo lugar, se está em condições de nos
garantir que o concurso a lançar terá como prazo de vigor cinco anos?--------------------------------- O ponto sete da proposta tem a ver com a sensorização, define que é obrigatória a
instalações sensores que permitam acompanhar, presumo que em tempo real, o número de
passageiros por veículo e os locais de entrada e saída, pergunto, de que forma é
assegurada a transmissão de dados? É através de controladores a instalar nas luminárias
led? Quer isto dizer que a Câmara Municipal vai ter de instalar às suas custas estes
suportes ao longo dos percursos? A CIRA ficou de analisar a possibilidade de lançamento
de um concurso de transporte flexível a articular com a concessão de transporte regular de
forma a viabilizar o projeto “Vou a Águeda”, isto é o que consta do texto da sua proposta. -------- O número três, do artigo trigésimo quarto, do regime, estipula que a exploração de
serviço público de transporte de passageiros flexível é atribuída tendo em conta o serviço
público de transporte de passageiros já existente na mesma área territorial, podendo a
referida exploração, caso aplicável, ser integrada ou articulado com o serviço público de
transporte de passageiros regular já explorada no âmbito do mesmo modo ou outros modos
de transporte.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- O número um, do artigo trigésimo quinto, estabelece que a exploração do serviço
público de transporte de passageiros flexível é atribuída pela Autoridade de Transportes
competente, neste caso ou o Município ou a CIRA, ora diz o número um , do artigo décimo
da lei que, as Autoridades de Transportes podem delegar, designadamente através de
contratos interadministrativos, total ou parcialmente, as respetivas competências noutra
autoridades de transportes ou noutras entidades públicas, portanto a pergunta é, porque é
que a Câmara não delega apenas as competências que respeitam ao transporte regular de
passageiros e ao transporte escolar e não reserva para si as que respeitam à modalidade
de transporte flexível ou a obrigação de consulta prévia e parecer vinculativo quando há
convolução do transporte regular em transporte flexível ou misto, gostaria de saber porque é
que isto não é considerado ou não é possível? Será porque, ao fim e ao cabo, o texto que
aqui nos trás de delegação de competências é exatamente o texto que foi aprovado pelo
Conselho Intermunicipal em 21 de novembro de 2016.” ----------------------------------------------------- Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente; ---------------------------------------- “A única coisa que lhe consigo dizer é que, neste momento, está a ser avaliada a
possibilidade de o caderno de encargos da concessão não prever cinco anos, mas sim mais,
está a ser avaliada esta possibilidade, portanto dissemos aqui várias vezes que a proposta
do EVEF que foi apresentada, não é a proposta final, porque está um conjunto significativo
de alterações propostas por todos os Municípios, no seguimento das nossas propostas, a
caírem nesta questão e que vão alterar significativamente o caderno de encargos e o
EVEF”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Carlos Filipe Correia de Almeida – PSD; ---------------------------------------------------------------- “Senhor Presidente da Câmara, acerca desta questão do programa de apoio à redução
tarifária nos transportes públicos, o Senhor enquanto me respondia olhou-me com ar
presidenciavel, que é para não usar o termo que usei na última Assembleia, peço ao Senhor
Presidente da Assembleia que me ajude acerca do Despacho 1234-A/19, diz aqui no
número cinco: “Compete às AMs (Áreas Metropolitanas) e às CIM proceder à repartição das
dotações pelas Autoridades de Transporte existentes no seu espaço territorial, tendo em
consideração a oferta em lugares, quilómetros produzidos pelos Serviços de Transportes
por esta geridos”.------------------------------------------------------------------------------------------------------ O Senhor estava aqui a dizer, atenção se nós não o fizermos ficamos sem dinheiroolhou para mim e disse- o Senhor não sabe? E eu como tenho dúvidas, peço ao Senhor
Presidente da Assembleia que me tente ajudar a interpretar isto, parece-me que, se calhar,
estou enganado, mas o Senhor Presidente também, aliás o número de equívocos que o
Senhor tem, às vezes, excedem os meus.-------------------------------------------------------------------
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----- O que é que fez mudar o Senhor Presidente da Câmara de opinião?------------------------------ O Senhor Presidente diz-me assim: “Mas o Senhor não leu? Na minha explanação
estão lá dezasseis ou dezassete pontos” Vou-vos ler, por exemplo, um deles, para nós
percebermos: “ Caraterísticas das viaturas. Já que as viaturas devem ter obrigatoriamente
tecnologia de localização automática, GPS, comunicação de emergência, internet WIFI” isto
faz parte do nono ponto, das quinze exigências que o senhor Presidente faz “E
cumulativamente, apesar de não estarem previstas, os carros devem respeitar as normas do
EURO5 e não do EURO 3 como quer a CIRA”. Uma exigência firme é terem internet, serem
mais velhos ou mais novos….------------------------------------------------------------------------------------- O que quero saber, verdadeiramente, é o que é que o fez mudar de opinião? Isso para
mim é que é importante.----------------------------------------------------------------------------------------------- Toda a gente tem o direito a mudar de opinião. A Câmara queria estar isolada, agora
quer vir para o âmbito da CIRA, respeito isso, mas registo isto, que é o que me faz tender a
minha votação. O Senhor Presidente relativamente ao diploma que era exatamente o
programa de apoio à redução tarifária, por aquilo que disse aqui hoje, não acredita na CIRA
para a repartição dos apoios, mas quer que nós acreditemos para entrarmos neste projeto.
Há muita gente do meu partido que acha isto uma maravilha, dos outros partidos igual, do
seu não sei porque não o conheço, mas
confortável e peço-lhe uma

penso pela minha cabeça, eu não estou

coisa ajude-me a estar confortável, porque se eu estiver

confortável que isto é o melhor para o nosso povo, estarei ao seu lado, se não estiver, santa
paciência, cheques em branco a cinco anos, dez anos ou quinze anos … são cheques em
branco, temos que ter muito cuidado com isso, já nos correu mal noutras ocasiões.----------------- Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente; --------------------------------------- “Não peço nenhum cheque em branco, não quero nenhum tratamento de exceção, não
quero absolutamente nada disso, já vos disse e volto a repetir que estamos aqui com a
convicção de tentarmos fazer o melhor, entendemos que cumpridos um conjunto de
exigências, nomeadamente a questão do Wifi nos autocarros e outras coisas do género,
sabe o que é que eu gostava de ter na minha cidade, era nas paragem dos autocarros, uma
coisa muito simples a dizer o autocarro que vem de e vai demorar x minutos a chegar. Não
gostava de chegar a uma cidade qualquer, como nós temos aqui bem próximo algumas, ou
irmos só à nossa capital de Distrito termos isto. No caderno de encargos da CIRA, nada
disto é possível, com esta pequena alteração que nós propomos, nós queremos ter isso, até
por uma razão muito simples, um dia destes, com todo o gosto, vou-lhe trazer uma
plataforma que nós temos e que efetivamente acredito que ninguém tenha visto nada igual.
Nós temos um conjunto de coisas, nomeadamente a transmissão pelas luminárias de sinais
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que nos permitem claramente, diria, muitas coisas que os outros não têm, mas esta coisa de
ter isto, veja bem o conforto de alguém, e até inclusivamente de que forma é que isto pode
ser apelativo para o transporte público alguém chegar junto de uma paragem de autocarro e
dizer uma coisa muito simples - o autocarro vai demorar dois, três, quatro, cinco minutos, ou
vai demorar só uma hora- olhem a decisão de quem quer tomar o autocarro pode ter. Isto
parece nada, mas a evolução dos tempos obriga-nos a querer para a nossa cidade estas
coisas, já percebi que o Senhor não quer ou dispensava, mas acredite foi uma das
exigências que nós fizemos, foi acolhida por todos.-----------------------------------------------------------Volto a dizer, todos os outros Municípios não tiveram que ter o trabalho que nós tivemos,
mas nós tivemo-lo porque quisemos ter, e não vale a pena o Senhor vir aqui dizer que
deriva da lei, porque derivou da lei todos os outros de imediato e sem nada, sem propostas
de EVEF, sem rigorosamente nada, avançarem para a concessão no âmbito da CIRA, estão
lá, estão acomodados, este assunto não se passa em mais Concelho nenhum, é aqui.
Relativamente a esta questão e está aqui, porque nós temos já um conjunto de informação
muito mais alargado que trazemos aqui, agora não me peçam uma coisa muito simples, o
caderno de encargos a nível da CIRA, que nos terá incluídos ou não, depende da vossa
decisão, está em construção, não me façam estar aqui a comprometer com uma coisa que
está em construção. Se eu lá estiver e a Câmara Municipal, naturalmente que há aqui um
conjunto de exigências que nós fizemos para entrar, a disponibilidade de todos os outros
parceiros de as cumprir e de as acatarem, na sua grande maioria, fez-nos trazer este
assunto à vossa discussão.-------------------------------------------------------------------------------------------- A nossa proposta é que percebemos que, neste momento, há beneficio em aderirmos
ao sistema Intermunicipal da CIRA para as carreiras de transporte Concelhias, ou seja
Municipais, porque as intermunicipais e as inter-regionais já lá estão, por força da
lei.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- É tão simples quanto isto, as nossas carreiras Intermunicipais vamos nós tratar delas,
sozinhos, e somos capazes, ou vamos no âmbito da Comunidade com todos os outros dez
Municípios, os outros decidiram da forma vocês conhecem, neste momento, estamos aqui a
pedir-vos esta decisão, sendo certo que estou tranquilo com qualquer que seja a decisão.-------- António Jorge Pereira de Oliveira – PS; ----------------------------------------------------------------- “Estamos aqui mais uma vez, é a terceira vez a tentar resolver esta questão, na minha
opinião devido a alguns motivos entre os quais algumas situações que correram mal no
passado, casos , por exemplo da Associação do Carvoeiro e da AdRA e aqui aplica-se um
ditado muito antigo que diz, gato escaldado de água fria tem medo.-------------------------------------- Todos nós temos dúvidas, o Senhor Presidente da Câmara com certeza também as
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tem, nós não estamos aqui para criar obstáculos, pensamos até que se pode conseguir
algum ganho de escala nesta situação, no entanto depois de muita informação continuamos
todos a fazer quase as mesmas perguntas. Acho que neste caso Águeda terá muito pouco a
ganhar, as vantagens serão mais para os outros Concelhos, talvez seja uma questão de
solidariedade para com os nossos parceiros da CIRA, o que também será positivo e
importante.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seria bastante importante perceber algumas questões:------------------------------------------------ Qual o impacto financeiro para a Câmara com esta alteração?--------------------------------------- Quanto deixa de ganhar?---------------------------------------------------------------------------------------- Quanto deixa de pagar?----------------------------------------------------------------------------------------- Qual o investimento previsto para a rede de transportes caso não seja optado pela
inclusão da rede de transportes na CIRA? ----------------------------------------------------------------------- Tem o Senhor Presidente da Câmara a certeza que esta delegação de competências é
o melhor para o nosso Município?” -------------------------------------------------------------------------------- Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente; --------------------------------------- “Os custos com os transportes escolares no ano de 2017 são quatrocentos e quarenta e
seis mil e qualquer coisa, os custos que nós tivemos no ano passado. --------------------------------- Há uma questão que eu não posso de maneira nenhuma, nem consigo perceber, a
Associação dos Municípios do Carvoeiro é um dos maiores ativos desta região e da Câmara
Municipal que há relativamente bem pouco tempo passou do míseros dois vírgula quatro por
cento para doze e tal por cento, sem qualquer tipo de investimento da nossa parte e temos
uma rede fantástica de abastecimento de água que nos deve orgulhar a todos, mais, digo,
repito e voltarei a dizer as vezes que forem necessárias, é das obras mais estruturais e de
maior qualidade que foram feitas nos últimos anos, foi o Sistema do Carvoeiro II, ampliação
desse sistema, nós hoje temos água em quantidade e qualidade fantástica.--------------------------- Relativamente a esta questão de transportes, não consigo dar mais a porta
relativamente a mais nada, muito menos a condições técnicas, está tudo absolutamente
claro, não poderei comprometer-me com coisas que estão em construção e que não
dependem exclusivamente do Município de Águeda.” -------------------------------------------------------- Hilário Manuel Ferreira dos Santos – PSD; ------------------------------------------------------------ “Senhor Presidente da Assembleia, conheço o Regimento, não posso compreender que
nós venhamos aqui discutir um assunto de tamanha importância e estejamos limitados a
cinco minutos, a dez ou dois, ou três, o próprio Senhor Presidente da Câmara já utilizou
muito tempo, e bem, para nos tentar esclarecer, acho que é isto que nós estamos aqui todos
a fazer. Nós nesta reunião nem estamos a ganhar senha Senhor Presidente, não está a
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haver nenhum custo para o Município para termos que rapidamente nos apressarmos,
embora haja aqui um grupo que já está bastante esclarecido há muito tempo.”----------------------- Brito António Rodrigues Salvador – Juntos; ----------------------------------------------------------- “O objetivo, Senhor Deputado, é que a gente não se perca e sejamos objetivos, cinco
minutos desta vez, mais cinco minutos da próxima, se calhar é melhor do que estar a falar
quinze minutos na AdRA, no Carvoeiro e dos transportes não se fala, é só isso.--------------------- Hilário Manuel Ferreira dos Santos – PSD; ------------------------------------------------------------ “Continuando Senhor Presidente e o Senhor vai-me ajudar com certeza, o Senhor é
membro também desta Assembleia Municipal e preside esta Assembleia Municipal. Nós
fizemos um conjunto de perguntas ao Senhor Presidente da Câmara e ele respondeu-nos,
mas a primeira pergunta que nós fizemos foi, qual é o custo dos transportes escolares? Não
são quatrocentos e tal mil euros, são quinhentos e cinquenta mil, depois recebemos oitenta
mil euros. E Senhor Presidente da Câmara, é isto que o meu colega Carlos Almeida esta a
dizer, manda-nos um link de um documento que é prestação de contas e diz assim,está lá
neste momento.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Senhor Presidente, este documento tem mil quinhentas e vinte e nove páginas, o que
nos diz a Câmara com quatrocentos funcionários é, vocês que estão aqui procurem em mil
quinhentas e vinte e nove páginas qual é o custo dos transportes escolares, quando, Senhor
Presidente, bastava dizer isto exatamente que disse aqui, são quinhentos e cinquenta mil
euros, mas recebemos oitenta mil euros dos mesmos, o custo liquido são quatrocentos e
quarenta mil euros e é desta maneira que nós colaboramos com a Assembleia Municipal.-------- Nós não estamos aqui, Senhor Presidente da Assembleia Municipal, para criar
nenhuma dificuldade ao Executivo, mas nós temos que perceber as coisas, e o Executivo
tem capacidade e tem funcionários para nos fazer perceber as coisas, nós não temos
nenhum funcionário, Senhor Presidente da Assembleia Municipal, a não ser que o Senhor
queira inverter e dar meios à Assembleia Municipal que ela deve ter, porque, como disse o
meu colega Carlos Almeida, os nossos meios são, uma cadeira às vezes partida ali para nos
sentar, nem um espaço temos para por um computador, se quisermos estar, como o Senhor
Presidente ali esta, neste momento, temos dificuldade, não dá para chegar a nossa cadeira
para trás, até isso nós não podemos, são os meios que nós temos, que nos dão aqui.------------- Segunda questão, Senhor Presidente da Assembleia Municipal, é importante que as
pessoas fiquem esclarecidas.---------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Câmara disse aqui há bocado, este Fundo Ambiental é só para
a Comunidade Intermunicipal, se Águeda for de forma autónoma, não tem direito a isto,
portanto este um milhão e cinquenta mil euros que vem do Estado é só para a CIRA. ---------
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------ A pergunta do meu colega Carlos Almeida tem a ver com o tal ponto cinco, pediu ajuda
ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal, porque tem formação jurídica, coisa que eu
e ele não temos, e com certeza que nos poderia ajudar a ler melhor o Decreto-Lei, e o
Decreto o que diz é precisamente contrário aquilo que diz o Senhor Presidente da Câmara.
O Decreto-Lei não diz o que diz o Senhor Presidente da Câmara, eu vou ler outra vez , o
ponto cinco do Decreto-Lei diz: “ Compete às Áreas Metropolitanas e CIMs proceder às
repartições das dotações pelas Autoridades de Transportes existentes.” Ora se Águeda se
constituiu como Autoridade de Transporte, na nossa opinião tem direito a este dinheiro,
como Aveiro tem direito, porque este dinheiro é tido intenção a uma repartição porque no
Decreto-Lei este um milhão de euros tem a ver com dezoito mil e oitocentos utentes e
Senhor Presidente, nós perguntamos e o Senhor respondeu hoje, quantos possíveis utentes
é que nós teríamos no Município? E a resposta que o Senhor Presidente deu foi que são mil
e duzentos. Quer dizer que a parte de Águeda são só mil e duzentos para dezoito mil
dentro deste um milhão de euros, portanto Águeda tem direito a isto, que são os tais quatro
por cento que também vão dar depois para as receitas que aqui dizemos que Águeda vai
dar muito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Senhor Presidente, nós não estamos aqui contra o Senhor, nós estamos aqui a fazerlhe um conjunto de perguntas e sabemos que algumas será difícil o Senhor responder, mas
o Senhor terá que entender que nós vamos aqui tomar uma decisão, por anos.---------------------- Queria-lhe fazer outra pergunta, gostava de abordar isto por dois níveis, nós estamos
sempre a falar aqui do contrato, mas não discutimos ainda hoje aqui, o que é que isto traz
de bom e de novo para Águeda.----------------------------------------------------------------------------------- Ainda sobre o contrato, que é uma coisa muito importante, Senhor Presidente, a
clausula quatro, número quatro do contrato da delegação de competências diz: ” O
Município é responsável pelos equipamentos e infraestruturas de transporte, continuará a
ser responsável pela instalação e deslocação de abrigos e paragens de autocarros nas
localizações necessárias à personalização dos serviços de transportes públicos, devendo
como tal articular-se com a CIRA neste processo.” Isto é responsabilidade do Município.---------- Senhor Presidente, responda-me a isto, no estudo do EVEF vem aqui, paragens e
abrigos vinte e cinco mil euros, a serem investidos em dois mil e vinte pela concessão.------------ Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente: --------------------------------------- “Relativamente a esta matéria é o seguinte: - as paragens e os abrigos são da
responsabilidade dos Municípios e não fazem parte da concessão. A informação que está
nas paragens e abrigos, nomeadamente o postalete com o sinal de paragem, onde não há
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abrigo e os placares com os horários são da responsabilidade da concessão, são esses os
tais vinte e cinco mil euros.” ----------------------------------------------------------------------------------------- Hilário Manuel Ferreira dos Santos – PSD: ------------------------------------------------------------ “Esclarecido Senhor Presidente.------------------------------------------------------------------------------ Nós perguntamos quais eram efetivamente as carreiras existentes a nível de
transportes escolares e o Senhor Presidente, novo link, novo estudo, este mais pequeno e
correto, muito bem, estão lá elas todas. -------------------------------------------------------------------------- A minha pergunta é esta, nós lá temos dois tipos de transportes, transportes em
públicos, transportes em veículos privados e transportes em veículos de aluguer, presumo
que os veículos privados e os veículos de aluguer, são todos aqueles que são feitos através
das Juntas de Freguesia, através de IPSS, tudo situações deste tipo. Este tipo de
transportes como é que vão passar a funcionar? Passam a estar integrados na concessão?
Ou estão separados da concessão e continuam a ser efetuados por estas instituições? Esta
é uma das dúvidas que tenho Senhor Presidente, será que me pode responder?” ------------------ Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente: --------------------------------------- “Esses circuitos, nomeadamente os que estão articulados com as Juntas de Freguesia
e com algumas IPSS, não aquilo que consideramos circuitos especiais que não têm
dimensão para integrar isto nas carreiras urbanas, até porque, todos nós percebemos, que
damos muito maior agilidade a estes processos com benefício claro dos alunos que é o
objetivo fundamental, portanto não, esses não serão para integrar, nós não ponderamos
sequer integra-los.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Hilário Manuel Ferreira dos Santos – PSD: ------------------------------------------------------------ “ Fizemos mais duas perguntas. A primeira, é feito um estudo do EVEF e partem-se de
determinados pressupostos e com base nesses determinados pressupostos, de utentes, de
investimento e tudo isto, define-se um tarifário, mas se o número de utentes não for este, for
por exemplo, muito reduzido, obviamente que o tarifário não chega para cobrir todos os
custos, como já explicou o meu colega Carlos Almeida, a concessão nunca fica a perder,
tem que garantir uma rentabilidade de onze por cento, está lá claro. Tudo pode ficar a
perder, menos eles que têm que garantir a sua rentabilidade, é assim nas concessões
públicas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- É claro para nós que, no caso de haver este prejuízo, este prejuízo será pago pela
entidade concedente, que é a CIRA e por sua vez a CIRA Municípios e nós perguntamos,
Senhor Presidente, se houver este caso como é que é repartido este prejuízo? Tem a ver
com o número de utentes da CIRA? Tem a ver com o estudo que foi projetado em que havia
um determinado número de utentes para Águeda. Águeda cumpriu ou não cumpriu, não
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sabemos como é que isto é. Perguntamos ao Senhor Presidente e o Senhor responde que
não está previsto nenhum subsídio, neste momento, ao concessionário. Pois, neste
momento, não está, porque o estudo do EVEF é feito para que ele seja autónomo e não
haja nenhum prejuízo. Mas a nossa questão é esta, penso que isto é importante para o
Município de Águeda e para todos os outros, porque o Senhor Presidente é do tempo da
história da CIMRIA , só para nos lembrar-mos do que aconteceu, porque, às vezes, com boa
intenção aderimos aos processos e depois veem os problemas atrás. É importante que a
CIRA defina logo à priori, no caso de haver prejuízos, no caso de haver lucros é mais fácil
repartir, mas no caso de haver prejuízos como é que eles são divididos, e nós não
conseguimos ver isto.-------------------------------------------------------------------------------------------------- A outra questão, Senhor Presidente, é esta, já se discutiu aqui muito isto e nós
compreendemos isso, o Senhor Presidente já disse que não conseguia dar uma resposta,
nós estamos a discutir isto dos cinco anos. Hoje deu-nos uma novidade, talvez sejam oito e
diz-nos uma coisa importante, que com cinco anos vamos ter autocarros antigos, porque
com cinco anos é muito difícil rentabilizar este processo, diz o Senhor Presidente. Pois, mas
a questão é esta, nós temos que tomar aqui uma decisão, que dados é que nós temos aqui
para tomar uma decisão? Hoje dizemos isto aqui e amanhã sai-nos quinze, ou sai-nos vinte,
ou sai-nos quarenta e nós dizemos, mas nós já demos aqui o cheque. Por isso é que me
parece, independentemente do Senhor Presidente da CIRA ser do meu partido, do Senhor
ter evocado Presidentes de Câmaras que eu considero muito no meu partido e que alguns
são meus Presidentes na Distrital, parece-me que é uma precipitação estarmos a tomar uma
decisão sem saber um dado fundamental, qual é o prazo sobre o qual estamos a tomar?
Porque nós estamos a tomar, não é a transferência da competência, a transferência da
competência para a CIRA, termina neste mandato autárquico, assim como todas as outras,
mas a concessão não, a concessão pode continuar n anos. ---------------------------------------------- Senhor Presidente, é difícil para nós tomar uma decisão sem saber qual é o prazo e
digo, sem saber o que é que acontece no caso de haver prejuízos, porque isto é
fundamental para a boa gestão do Município, não está em causa a boa fé do Senhor
Presidente, a boa fé do Senhor Presidente da CIRA e a boa fé de todos os Presidentes de
Câmara que lá estão, se ainda estão a trabalhar no EVEF e bem, já percebemos que sim,
então acabam de trabalhar no EVEF, apresentam a proposta e trazem à Assembleia
Municipal para nós votarmos. Não precisamos mais do que quinze dias para convocar uma
Assembleia Municipal extraordinária e virmos aqui votar, nós e todos os Municípios, com
dados, é esta a nossa questão.-------------------------------------------------------------------------------------- Nós, sem saber qual o prazo, tenho dificuldade em me comprometer”.------------------------
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----- Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente: --------------------------------------- “Relativamente a esta matéria não vejo inconveniente nenhum, aliás era muito mais
confortável para todos termos aqui uma proposta clara e concreta, isso era perfeito. O
Senhor sabe também e sei que sabe é que nós temos que decidir a nossa adesão, e é isto
que está em causa, aquilo que os outros Municípios, completamente a zero, fizeram há
muito tempo, nós aqui temos um volume, acabo até por compreender que nesta altura do
campeonato e face aquilo que se conhece e aquilo que nos é dado conhecer a esta
Assembleia e a nós todos, nos suscite um conjunto de dúvidas, porque as coisas não estão
fechadas. Porque no tempo em que os outros Municípios decidiram, penso que foi simples,
e a nível de informação foi rigorosamente parco, porque tínhamos um Decreto-Lei que dizia
um conjunto de coisas, não havia EVEF, não havia tentativas de EVEF, não havia propostas
de caderno de encargos, não havia ninguém a refletir sobre o assunto e portanto as pessoas
entregaram todo este cheque em branco que o Senhor fala.------------------------------------------------ Não faz parte da minha vontade, não me faz mais feliz se ficar com esse tal cheque em
branco ou não, por uma razão muito simples, entendia e entendo da minha parte, dentro dos
limites daquilo que é legal, o cumprimento da legalidade nestas coisas todos nós sabemos
qual é, a Lei não prevê que o assunto tenha que voltar às Assembleias Municipais depois da
delegação de competências, mas lamento e mais não tenho qualquer problema de o cá
trazer, neste momento, o que está em causa é Águeda adere a esta concessão no âmbito
da CIRA ou quer manter-se e ir sozinha? É esta a questão e não temos outra, com todo um
conjunto de dificuldades porque estamos com todo um processo em construção neste
momento e quando as coisas estão em construção não estão definidas. ------------------------------- A única coisa, neste momento, que consigo vislumbrar é que esta Assembleia tem um
nível muito, muito, muito, muito superior de informação relativamente a todas as outras que
já tomaram decisão e que foram todas as outras. Agora que suscitem dúvidas, pois, isto
está em construção, querem que garanta o quê? Há um conjunto de garantias que
efetivamente posso dar.----------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente à questão da concessão gerar prejuízo, com certeza que toda a gente já
percebeu que terão que ser acomodados e será, neste momento, a concedente que terá de
corrigir. Se for a Comunidade Intermunicipal naturalmente que isto repercute-se nos
Municípios, isto é claro. De que forma é que o vamos fazer vai ter que ficar bem
mencionado. Aliás nós noutros processos que estamos a fazer com a CIRA, nomeadamente
a questão de Centro de Recolhas Oficiais de Animais que vamos ter aqui uma instalação em
Águeda, que é tão grande como as outras duas, já estamos a discutir de que forma é que o
funcionamento disto vai ocorrer e qual é a comparticipação de cada Município. Estamos a
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negociar toda uma forma de funcionamento que seja suportável e que seja claro e diria
equitativo, de acordo com a escala de cada um, para poder funcionar. Porque não é vir fazer
um Centro Regional em Águeda e a Câmara de Águeda ficar com todos os custos de
operação e os outros Municípios meramente virem cá trazer.--------------------------------------------- A única coisa que vislumbro é que isto terá que ser repartido porque se der prejuízo é a
concessão que dá. Não vamos estar aqui a aferir uma carreira ou outra embora como sabe,
no âmbito da concessão, estaremos sempre a tempo de podermos fazer algumas alterações
e propor alterações.---------------------------------------------------------------------------------------------------- Já agora há uma outra questão que no meio destas situações os Municípios têm
possibilidade de darem parecer vinculativo relativamente a um conjunto de propostas que
depois terão que ser suportadas em caderno de encargos.------------------------------------------------- Hilário Manuel Ferreira dos Santos – PSD: ------------------------------------------------------------ “Senhor Presidente, mas o Presidente da Câmara de Águeda no Conselho
Intermunicipal, no caso de isto ser aprovado e chegamos lá e o Conselho Intermunicipal
decide que a concessão são dez anos imaginemos que o Senhor está contra, o seu voto
contra não veta é pela maioria que é tomada a decisão?”--------------------------------------------------- Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente: --------------------------------------- “Penso que não, há caráter vinculativo de cada Município, tem que haver acordo
unânime, relativamente às questões.”------------------------------------------------------------------------ Hilário Manuel Ferreira dos Santos – PSD; ------------------------------------------------------------- “Se o Senhor diz isso, não custa nada, para já o Senhor está numa posição boa,
porque diz que está confortável com qualquer das decisões. Se a Assembleia lhe chumbar
isto o Senhor está à vontade para continuar com meios próprios, portanto não há qualquer
prejuízo para Águeda no caso de isto ser chumbado, já percebemos isso. Portanto, o
Senhor a partir daqui está em condições de nos dizer: - Chego lá e se verificar que a
concessão ultrapassa os cinco anos então veto o caderno de encargos. ------------------------------- Se o Senhor diz que o poder de veto é impeditivo, o problema está resolvido porque ele
não pode avançar, que é isso que lhe estão aqui a pedir. Se eles quiserem avançar com um
caderno de encargos para oito anos, para nove ou para dez, o Senhor dirá: - então tenham
calma, eu vou levar à minha Assembleia Municipal outra vez, convoco em quinze dias, não
há problema nenhum, e vou lá explicar isto, para ver se aprovamos para irmos todos neste
processo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Percebo que a CIRA tem prazos para lançar isto, porque tem que estar tudo feito até ao
dia três de dezembro, têm que estar os contratos assinados com todas as Entidades e há
prazos curtos, mas os curtos estamos a falar de quinze dias, andamos nisto há bastante

Ata da 1ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 28/fevereiro/2018

119

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA
tempo, entre a reunião que vai haver no dia dezoito, que será segunda-feira e depois a
reunião que vai haver já com o caderno de encargos final, vai dar para aí quase um mês,
portanto temos tempo para tomar essa decisão imediatamente se o Senhor se quiser
comprometer, porque o Senhor está a dizer que tem o poder de veto.----------------------------------- Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente; --------------------------------------- “Relativamente a esta matéria é meu entendimento e gostaria de partilhar isto convosco
que a concessão de cinco anos tem aqui uma questão que é fácil de perceber . Se nós não
dermos tempo de amortização à concessão, temos que nos acomodar com muito pouco no
que diz respeito à qualidade do serviço. Acho, e isso poderia-me comprometer, ficando aqui
estipulado que mais de sete, oito anos, mais do que isso não. Os cinco anos, na minha
opinião, de acordo até com a proposta de EVEF, que todos conhecemos, o nível de caderno
de encargos é inferior porque vamos ter que aqui ter autocarros com mil novecentos e
qualquer coisa na chapa de matrícula, acho que os nossos munícipes utilizadores poderiam
ter um bocadinho melhor, e no sentido de diminuirmos os custos de implementação da
concessão que a aquisição desses autocarros que naturalmente importa, até por uma
questão da competitividade.------------------------------------------------------------------------------------------ Se nós estivermos a fazer uma coisa para cinco anos e com uma exigência de
aquisição de cento e tal autocarros isto só servirá, e não vejo outra solução, a quem já está
no terreno. Se calhar vamos ter, quanto muito, uma resposta única, eu gostava de construir
um caderno de encargos em que me aparecessem vários candidatos.---------------------------------- A questão fundamental que se coloca aqui é esta, se nós não aumentarmos
ligeiramente o período de amortização, com base naquilo que nós verificamos do próprio
EVEF, o EVEF é feito rigorosamente e construído rigorosamente apenas e só para o que
temos e como temos. Se nos quisermos um ligeiro upgrade desta coisas ou aumentamos o
preço do tarifário ou aumentamos o período de concessão.”----------------------------------------------- Hilário Manuel Ferreira dos Santos – PSD; ------------------------------------------------------------- “Senhor Presidente, lanço-lhe aqui um desafio, acho que a Assembleia também não lhe
custa nada aceitar os oito anos, desde que o Senhor traga de lá o Euro Cinco que é o que o
que o Senhor pediu e lá as tais informações que o Senhor pediu em relação a todas as
exigências que a Câmara fez, as que foram recusadas por causa do prazo, elas que
venham de lá aceites e então a Assembleia estará à vontade para aceitar que nós tenhamos
oito anos, desde que tenhamos o Euro Cinco, desde que tenhamos o sistema que o Senhor
aqui acabou de dizer com informação de atrás ou de agora. Porque isto é, primeiro melhores
autocarros, melhores serviços para os nossos utentes e nós sobre isso estaremos à
vontade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- Acho que toda a gente está aqui para partilhar consigo.----------------------------------------------- Nota final, Senhor Presidente, aqui sim, o que é que nós ganhamos com isto tudo? Bem,
assim já ganhávamos, se tivéssemos Euro Cinco, se tivéssemos os tais sistemas que o
Senhor acabou de falar que melhoram claramente a condição do transporte público.--------------- O transporte público é preciso ter condições para as pessoas o utilizarem, se não têm,
não vale a pena andarmos aqui com símbolos de sustentabilidade se isto não acontecer.--------- Senhor Presidente, acho que nós ficamos aqui muito aquém na proposta das carreiras
para Águeda. Nós tivemos aqui, durante três anos, uma oportunidade de criar um sistema
de transportes públicos melhor para Águeda, que é uma situação que não existe.------------------- É verdade que o Senhor propôs duas novas carreiras, dois novos circuitos que,
abrangem as zonas industriais e que estão interligados, por exemplo com a chegada dos
comboios da CP, o que permite às pessoas chegar às novas zonas industriais, as que
trabalham às oito, as que trabalham às nove, às seis e meia, às sete, mas é só isso não tem
absolutamente mais nada e nós temos um problema em Águeda de mobilidade em que
passamos a falar de sustentabilidade, em que temos o estacionamento todos em baixo em
Águeda e temos maior parte dos nossos serviços todos na parte de cima em Águeda.------------- A questão que se põe, continuo sempre a dizer a mesma coisa, a minha filha anda na
Escola Secundária Adolfo Portela, ela para ir para casa, mora no Ninho d’Águia, faz três
quilómetros a pé, não tem meio de transporte, os pais, se não trabalharem em Águeda, não
têm meio de transporte para ir.-------------------------------------------------------------------------------------- Faz três quilómetros a pé, mas como a minha filha faz muita gente, a minha mãe, que
tem idade,se quiser ir ao Centro de Saúde faz dois quilómetros a pé e é isto que
acontece.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nós perdemos aqui uma oportunidade, o Senhor já disse antes, nós depois podemos
acrescentar isto, mas podíamo-lo ter feito antes de ter aqui um sistema de mobilidade
interna no centro de Águeda, diferente deste sistema de carreiras que nós temos em que
efetivamente tirássemos trânsito do centro de Águeda, puséssemos parques de
estacionamento e déssemos possibilidades às pessoas de terem possibilidade de irem ao
Centro de Saúde, de ir ao Centro de Formação Profissional de irem à Alagoa à Clínica, de
irem a todas as partes de Águeda que só há uma possibilidade é andar a pé, diz o Senhor
Presidente, agora já há mais uma é às oito e às nove, quer dizer nós vamos para o Centro
de Saúde às oito e depois está à espera das seis e meia para vir embora.----------------------------- Acho que foi uma oportunidade perdida e é o meu desafio é que mexam sobre isto.
Sobre isto a minha pressão é esta, é muito simples, se se compromete aqui a dizer,” isto é
por cinco anos, se não for por cinco anos eu veto”. Pode ser por oito, se trouxer o Euro
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Cinco, se trouxer aquilo que o Senhor aqui disse, eu por mim, neste momento deixo passar
a questão.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente; --------------------------------------- “Gostaria de dizer que o aumento do prazo de concessão tem que trazer ganhos
claramente a esse nível, só faz sentido nisso, porque se não ficamos bem com os cinco,
porque os cinco está detalhado para aquilo, portanto o aumento da concessão só faz
sentido se houver ganhos a esse nível ---------------------------------------------------------------------------- A outra questão do transporte urbano nós estamos a tratar disso no âmbito dos
Laboratórios Vivos para a Descarbonização, que como sabem é um projeto que nós temos
com o Fundo Ambiental, somos um dos poucos Municípios no país que tem e que está em
implementação, mas além disso estamos a fazer um conjunto de todos os trabalhos também
com outras Entidades no sentido de promovermos essa melhoria na mobilidade.------------------- Por exemplo, nós neste momento, com o IP e com a CP estamos a trabalhar ativamente
na implementação de novos apeadeiros na cidade, uma coisa que é muito fácil e que está já
num trabalho em que, posso-vos dizer, a quota parte que a autarquia está, neste momento,
a dizer que assume da sua parte é a questão das acessibilidades às novas paragens, sendo
certo que o IP e a CP tratam das plataformas e da questão para as paragens e uma delas
por exemplo, reparem numa coisa, a nossa linha da CP que nós queremos com muitos
utentes, nós não queremos o metro do Porto, como os tipos da parte Norte do Distrito que
andam a dizer que querem um Vouguinha, não querem nada, querem é o metro do Porto
não querem nada da linha do Vouga,nada de confusões, estão a usar a linha do Vouga para
ver se lá chegam. Querem o metro do Porto.-------------------------------------------------------------------- Nós aqui queremos o nosso Vouguinha, até poderá continuar a ser como bitola métrica
e achamos que temos condições para num prazo relativamente curto melhorarmos o
material circulante, a linha tem algumas condições e podemos efetivamente avançar. ------------ Reparem numa coisa, a linha passa a cem metros do Centro de Saúde e da Escola
Adolfo Portela e até cento e picos da GNR, mas não pára. Nós estamos a trabalhar
ativamente, já demos a localização porque queremos fazer um apeadeiro nesse sítio, nós
temos, neste momento, a transportar e suportado pelo Município uma coisa muito simples,
nós vamos buscar alunos à estação da CP e levamos para a Escola Marques de Castilho e
para a Adolfo Portela e a Câmara custeia esse custo, porque precisamos também de manter
o comboio de alguma forma entre nós, porque se não, estávamos provavelmente como
outros Municípios aqui à volta, aliás este troço da linha tem uma distância muito mais
pequena do que o troço Oliveira d’ Azeméis, Espinho, mas tem muito mais utentes e tem
mais comboios e uma maior cadência de comboios e sabem porquê? Pelo trabalho que a
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Câmara de Águeda tem vindo a fazer com a CP na adequabilidade de horários, nós temos
onze comboios em cada sentido, isto é quase um metro. Eles são é fracos e são demasiado
pesados para uma linha e para uma estrutura que não precisa, aliás até em termos
ambientais é mau. Percebo e sei e tenho a esperança que num espaço relativamente
contido de tempo nós vamos ter outro material circulante, mais ágil, mais ligeiro e que
efetivamente torna esta linha melhor, mas precisamos de leva-la aos sítios que nos
interessam, já agora vou partilhar outra preocupação, esta não é tão surpreendente, acho eu
ou tão inovadora como a que vos estou a dizer. Na Alagoa temos o Macdomalds, passo a
publicidade, e temos o Centro de Formação que tem uma série de alunos significativos, mas
o comboio não pára e nós queremos que pare, mas depois já não faz sentido parar na
Mourisca, no sítio da estação, se calhar era perto do Teatro é que fazia sentido criarmos.
Nós estamos a trabalhar efetivamente nisso, para tornar o comboio mais apelativo. ---------------- É este o trabalho que nós estamos a fazer de uma forma ativa que curiosamente estas
soluções foram todas elas encaminhadas para a CP por nós.---------------------------------------------- Este trabalho está aqui e não está integrado nestas coisas por uma razão muito simples
é que se Águeda pedir um transporte urbano dentro da cidade, naturalmente que todos os
outros Municípios veem com propostas e tornamos isto um elefante com uma dimensão
enorme. Portanto, vamos-nos conter nos transportes públicos com carreiras regulares de
passageiros.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Atenção poderão entender que abrir e a única coisa que posso garantir é que estarei
atento e se puder estamos lá. Relativamente a essa matéria pois se nós conseguíssemos
integrar uma concessão destas diluíamos os custos no meio disto tudo e era muito bom,
indiscutivelmente.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Se nos formos sozinhos o que é que perdemos? Desde logo a escala, isso é
perfeitamente claro, perdemos esses efeitos de escala e com esta escala que nós perdemos
poderemos não ter o mesmo resultado. Estamos em tempo, estamos em condições de o
poder fazer, neste momento, a minha opinião é que a escolha mais avisada e mais fácil e
aquela que eu recomendo é no sentido de avançarmos e irmos com a concessão da CIRA,
também o nosso Município.-------------------------------------------------------------------------------------------- Se a decisão da Assembleia for em sentido inverso, posso-vos garantir que, não muito
deslocados em termos temporais com a CIRA, porque já agora diria ao Senhor Deputado
Miguel Oliveira que, não me parece que também os prazos previstos inicialmente pela CIRA,
sejam cumpridos, até porque o concurso não será lançado em março com toda certeza”.--------- Luís Miguel Marques Vidal de Oliveira – CDS: ----------------------------------------------------
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----- “Senhor Presidente à terceira reunião consegui que o Senhor admitisse que este prazo
de cinco anos que aqui está, que foi enviado para o Jornal Oficial da União Europeia, no
âmbito da pré informação não tem valor nenhum porque o Senhor já sabe que a concessão
tem que ser feita por mais tempo para poder assegurar aquilo que reivindicou. Da-me ideia
que foi isso que o Senhor aqui disse, só que este anúncio foi enviado para o Jornal da União
Europeia em vinte e um de junho de dois mil e dezoito, não foi em dois mil e dezasseis, foi
há nove meses. E é por isso que eu lhe volto a dizer, a nossa maior dificuldade na leitura do
documento, não se prende com a leitura do contrato. O contrato para nós ficou muito claro
desde o início, o Senhor até deu a entender que ele não tinha sido bem lido por nós, o
contrato foi bem lido, o texto que acompanha a proposta é que nos induz, diversas vezes,
em erro. Vou-lhe dar um exemplo, é reivindicado como conquista da Câmara Municipal,
aquilo que é descrito no ponto oito da proposta os ajustamentos, em que é que isso difere
do que estabelece a lei no artigo trigésimo segundo, no que respeita à integração moral em
que é feita uma lista enorme como exigência atendida pela CIRA , em que que é que isso
que consta no ponto onze, integração moral difere do que estabelecem os artigos décimo
quarto, vigésimo primeiro, vigésimo sexto e trigésimo oitavo, do regime jurídico dos
transportes, é igual e a questão é esta é que essas confusões no texto da proposta é que
suscitaram as nossas perplexidades e a sua dificuldade em esclarecer qual é o prazo
considerado para o concurso, também não ajuda.------------------------------------------------------------ Senhor Presidente, as questões que lhe coloquei foram claras e não foram respondidas,
a única que foi respondida foi esta, para mim ela é suficiente, independentemente daquilo
que achei que foi muito bem proposto aqui pelo Hilário, a verdade é que nós temos de ter
uma baliza clara em relação ao prazo oito anos, aquilo que nós estávamos à espera é que a
concessão fosse por cinco anos e isso não nos levantava grandes problemas, mas oito anos
já levanta, isso vai para além do seu mandato e do nosso, bastante além, são dois
mandatos, além de poder ter prorrogações.---------------------------------------------------------------------- Senhor Presidente, eu já lhe fiz esta questão volto a colocá-la, não respondeu, pode
fazer como fez com o Deputado Hilário, se lhe merecer a mesma consideração.---------------------O Município já aferiu os níveis mínimos de serviço público de transporte de passageiros
no nosso território?”----------------------------------------------------------------------------------------------------- Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente: --------------------------------------- “Aquilo que eu disse e volto a dizer é o seguinte, há uma proposta de EVEF que
contempla cinco anos, já há um aviso que foi feito com uma previsão para cinco anos, aquilo
que foi aventado nas reunião subsequentes e que agora acontecem, nomeadamente por
esta questão que expliquei há um bocado muito, muito, muito bem, penso eu, relativamente
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à questão da melhoria das condições, nomeadamente até da modernidade do material
circulante, do próprio desempenho ambiental, foi colocada esta questão de que para
aliviarmos a parte tarifária ou seja aquilo que os utentes têm que pagar, se pudesse
contemplar a possibilidade de aumentarmos para termos ganhos a um nível, termos a
possibilidade de aumentar o nível da concessão, porque o tempo da amortização é mais
longo e logo a carga não seria tão pesada e permitir-nos-ia isso, é um assunto em estudo,
não está fechado, não tenho aqui nenhuma data prevista porque volto a dizer, nós temos um
caderno de encargos em construção e um EVEF em remodelação é isto que a CIRA tem
neste momento. Portanto esta é a questão que aqui trouxe, dizerem-me assim, nós
aprovamos até um limite temporal de x anos, estou perfeitamente tranquilo com isso, aquilo
que for decisão desta Assembleia naturalmente que será a minha cartilha é aquilo pelo qual
me guiarei porque indiscutivelmente respeitarei aquilo que aqui for decidido.-------------------------- Relativamente a essa questão está tudo bem. Os níveis mínimos de serviço público de
transportes, aquilo que eu imagino é aquilo que é preciso em termos mínimos de suprir para
que o transporte público seja efetivamente executado”.------------------------------------------------------ Luís Miguel Marques Vidal de Oliveira – CDS: -------------------------------------------------------- “Os níveis mínimos de serviço público de transporte de passageiros estão no anexo à
publicação da Lei cinquenta e dois de dois mil e quinze, que cria o Regime Jurídico do
transporte de passageiros, aquilo que o Senhor está dizer que imagina que é, não é.”-------------- Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente: --------------------------------------- “O Senhor sabe e está-me a perguntar?-------------------------------------------------------------------- Luís Miguel Marques Vidal de Oliveira – CDS: -------------------------------------------------------- “Estou-lhe a perguntar se a Câmara Municipal já aferiu, como era seu dever, durante o
período de transição, que é este que estamos a viver, se já aferiu os níveis mínimos de
serviço público de transporte de passageiros no nosso território? Que é o que estipula o
artigo décimo quarto do Regime Jurídico. Essa é uma competência da Autoridade de
Transportes, a Câmara Municipal enquanto Autoridade de Transportes devia ter aferido, de
acordo com os indicadores e daquilo que é pedido, que difere, sabe Senhor Presidente,
difere por exemplo no tamanho da população servida, se tem mais de cinquenta mil
habitantes os critérios são uns, se tem menos de cinquenta mil habitantes os critérios são
outros, está isso na Lei e consta no Regime Jurídico e pelos vistos o Senhor não está em
condições de nos dizer porquê, uma vez que nem sabe exatamente do que é que nós
estamos a falar.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- O ponto sete da proposta, estou-me a referir ao seu texto Senhor Presidente, que
respeita à sensorização, define que é obrigatória a instalação de sensores que permitam
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acompanhar, presumo que em tempo real , o número de passageiros por veículo e os locais
de entrada e de saída. Já perguntei de que forma era assegurada a transmissão de dados?
O Senhor respondeu que é por WIFI, quero saber o que é que recebe esse sinal, se são as
controladoras a instalar nas luminárias, sejam elas led ou não, e se isso significa que vão ter
que ser instalados controladores ao longo de todos os percursos no Concelho de Águeda?
Fiz esta questão e não tive resposta, pode esclarecer Senhor Presidente? É que isto
representa outros custos que não aqueles da concessionária de transportes, mas têm que
ser suportados pelo Município.”------------------------------------------------------------------------------------- Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente: --------------------------------------- “ Senhor Presidente, já o disse há um bocadinho, nós temos um conjunto de redes que
podemos disponibilizar e precisamos que o material circulante seja compatível para poder
fazer. A ideia é de prestarmos um serviço informativo e de motorização das carreiras de
transportes públicos, até porque a boa prestação de serviços será sempre uma preocupação
do Município. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Já agora a questão dos níveis mínimos tem naturalmente a ver com um conjunto de
coisas que é a cobertura territorial, a cobertura temporal, a comodidade, o dimensionamento
do serviço e a informação ao público, são os níveis mínimos que o Senhor Deputado fala,
informação ao público também.”------------------------------------------------------------------------------------ Luís Miguel Marques Vidal de Oliveira – CDS: -------------------------------------------------------- Não, não, tem a ver também com outras coisas, é que lugares com quarenta pessoas
tem de ter uma paragem à porta”.---------------------------------------------------------------------------------- Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente; --------------------------------------- “Alíneas a), b), c), d) e e). Para efeitos ... monitorização os níveis mínimos de transporte
de passageiros são definidos através dos seguintes critérios: cobertura territorial, cobertura
temporal, comodidade, dimensionamento do serviço e informação ao público.---------------------- Luís Miguel Marques Vidal de Oliveira – CDS; -------------------------------------------------------- “Senhor Presidente, agora vou esclarecer eu. Cada um desses critérios têm uma forma
de ser aferidos consoante a população servida, se é muita gente é de uma forma, se é
pouca gente é de outra. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Um dos critério que me deixou até espantado, mas acho inteligente, é que nos lugares
que têm quarenta pessoas ou mais tem que haver mesmo uma paragem.”---------------------------- Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente: --------------------------------------- “Já agora lia-lhe o número três que diz o seguinte: “ Em casos devidamente
fundamentados em que plena operacionalização dos níveis mínimos de serviço público de
transporte de passageiros ser desproporcionadamente difícil ou requeira a aplicação de
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meios económicos financeiros desproporcionados ou não disponíveis as Autoridades de
Transportes são pontualmente dispensáveis de níveis mínimos de serviço público de
transporte de passageiros previstos no presente anexo.”---------------------------------------------------- Luís Miguel Marques Vidal de Oliveira – CDS; -------------------------------------------------------- “Senhor Presidente, responda, é exatamente por aquilo que acabou de ler é que eu lhe
perguntei, o Município já aferiu os níveis mínimos de serviço público de transporte de
passageiros no nosso território, sim ou não?” ------------------------------------------------------------------ Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente; --------------------------------------- “O Município está em condições de poder avançar conforme lhe disse, cumprindo a
legalidade”----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Luís Miguel Marques Vidal de Oliveira – CDS; -------------------------------------------------------- “O Município já aferiu ou não?”-------------------------------------------------------------------------------- Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente; -------------------------------------- “Imagino que sim, tenho pessoas responsáveis e competentes a trabalhar nesta
matéria.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Luís Miguel Marques Vidal de Oliveira – CDS; -------------------------------------------------------- “Senhor Presidente, faça o favor de nos fazer chegar isso.-------------------------------------------- A pergunta já a fiz antes e vou fazê-la novamente porque não obtive resposta. Não é
bandeira minha Senhor Presidente, “Vou a Águeda” é bandeira sua Senhor Presidente. O “
Vou a Águeda” serviço de transporte flexível ou misto é uma medida de transporte a pedido
ou regulado que já foi contratualizado, falado, conversado com as Juntas de Freguesia para
transportar os cidadãos ao centro da cidade, de forma genérica é isto, não estou muito
enganado. É importante que esta medida, que é uma bandeira sua de há dois anos para cá,
seja implementada, mas com isto não vou a Águeda há dois anos para cá se não me
engano.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A questão é esta, a forma melhor de garantir a execução deste projeto é garantir que os
modos flexíveis ficam de alguma forma sob o controlo da Câmara Municipal e
nomeadamente a sua articulação, mas isso não aparece no caderno de encargos, então eu
volto a outra questão que já lhe foi colocada antes, Senhor Presidente em que é que o
Contrato Interadministrativo de delegação de competências que o Senhor aqui nos trás,
aprovado pela Câmara Municipal é diferente dos Contratos Interadministrativos de
delegação de competências que foram assinados pelos outros Municípios, os tais que
assinaram de cruz, diga-me qual é alínea em que é diferente, a não ser o nome Águeda que
aparece uma vez ou duas.”------------------------------------------------------------------------------------------- Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente: -----------------------------------
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----- “A delegação de competências é rigorosamente igual, a única coisa que foi é o seguinte
as Assembleias Municipais de todos os outros Municípios há dois anos, pelo menos,
tomaram esta deliberação no sentido de todas elas delegar na CIRA, nessa altura e foi
aquilo que disse é que não houve ninguém, e o Município de Águeda se tivesse aderido
também com certeza que não o estaria a fazer agora a colocar aportes nenhuns
relativamente a esta matéria, mais, volto a dizer e aí reivindico porque tenho todas as razões
e certezas para reivindicar,no momento em que foi apresentado e que estava a ser colocada
a possibilidade de Águeda vir a integrar a concessão da CIRA, coloquei um conjunto de
questões que eram condicionante, estão aí plasmadas, algumas delas resultam da lei com
toda a certeza, mas outras não, colocamos estas condições para poder ponderar a
possibilidade da delegação de competências.------------------------------------------------------------------- Porque repare numa coisa, se não temos ponderado a delegação de competências, o
Município de Águeda é Autoridade de Transportes, preparamos o caderno de encargos,
lançava o concurso, trazia aqui, era o concurso. Não trazia a delegação de competências,
estamos entendidos.---------------------------------------------------------------------------------------------------- Luís Miguel Marques Vidal de Oliveira – CDS: -------------------------------------------------------- “E era disso que estávamos à espere Senhor Presidente.”------------------------------------------ Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente: --------------------------------------- “Estamos a fazer um trabalho que nos permita fazê-lo, mas ponderadas algumas
situações que nos parecem que podem vir a beneficiar os aguedense, trazemos aqui
proposta de delegação de competências, sobretudo por causa da questão do ganho de
escala e de uma maior integração destes serviços que estão aí plasmadas nas vantagens
que os Senhores repetidamente nos pediram, que repetidamente vos mandei, já o disse
aqui na última sessão da Assembleia e que já vos foi mandado outra vez, agora por escrito,
no sentido de dizermos as vantagens que nós percebemos, nesta altura, de fazermos a
delegação de competência na CIRA , são estas, estas, estas.--------------------------------------------- Os benefícios de ficarmos sozinhos, provavelmente temos uma maior autonomia na
decisão, se calhar os custos, por a escala ser mais pequena, serão maiores, poderá ser.-------- O que vos posso dizer é que, no momento em que estávamos a apresentar a proposta
de caderno de encargos, a Câmara de Águeda disse: - nestas condições vamos sozinhos
porque entendemos que os aguedenses merecem mais do que o caderno de encargos nos
propõe.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Luís Miguel Marques Vidal de Oliveira – CDS: -------------------------------------------------------- “Senhor Presidente era exatamente à espera de mais e de melhor que eu estaria, sabe
porquê. Porque eu era Vereador quando o Dr. Gil Nadais, o anterior Presidente da Câmara,
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disse que se queria constituir como Autoridade de Transportes e não queria delegar na
CIRA as suas competências e explicou porquê. Explicou que Águeda tinha que ter uma
visão para o futuro, Águeda tinha que estar aberta às novas tecnologias que nós devíamos
pensar no conforto das pessoas, porque diz bem, o preço é uma das coisas que interfere,
mas o conforto e a eficiência do transporte são absolutamente essenciais para as pessoas
aderirem ao transporte público e isso é que viabiliza economicamente os serviços, é a sua
utilização, porque se vamos pôr a circular autocarros que não têm utilização o prejuízo é
inevitável. Era disso que eu estava à espera, que nos trouxesse aqui uma proposta boa,
ambiciosa,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aquilo que nos traz é exatamente a negação daquilo que nos disse o Senhor Presidente
da Câmara Gil Nadais, e que eu apoiei inteiramente em dois mil e quinze”.--------------------------- Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente: --------------------------------------- “Esta visão estratégica para o nosso Município nós conseguimos leva-la à CIRA e é isso
exatamente que aqui estamos a propor.-------------------------------------------------------------------------- Nós aceitamos porque todos os outros Municípios da Comunidade Intermunicipal e
nomeadamente a CIRA aceitaram avançar connosco nessa perspetiva de melhoria de todas
essa questões que aqui referiu, mais comodidade, melhor desempenho ambiental, avanço
tecnológico, é exatamente isso que nós temos aqui e o Senhor deu esta volta toda para
dizer o que está dito desde o primeiro momento.”-------------------------------------------------------------- António Jorge Pereira de Oliveira – PS: ---------------------------------------------------------------- “Peço desculpa de não vir falar de transportes, é apenas uma questão em relação ao
Senhor Presidente da Câmara, porque há aqui um problema de comunicação, digo uma
coisa e o Senhor Presidente tem tendência sempre para entender outra, das duas uma, ou o
Senhor Presidente entende mal ou sou eu que tenho que rever a minha forma de exprimir.------- Disse aqui textualmente o seguinte, situações que correram mal no passado,
Associação de Municípios do Carvoeiro, o Senhor Presidente sabe muito bem que durante
vários anos a Associação de Municípios do Carvoeiro para o Concelho de Águeda correu
mal, durante vários anos nós não tivemos acesso à água da Associação de Municípios do
Carvoeiro, ou melhor havia uma zona na Freguesia de Macinhata em que estava ligada e só
alguns anos atrás é que foi feita a rede em alta e abastecidos os depósitos do Município e aí
sim passamos a ter água em abundância e com qualidade e deixamos de ter as faltas de
água que existiam no Verão, principalmente nas zonas altas de Recardães e da cidade de
Águeda.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Em relação às outras questões que eu ponho, também ando à procura da melhor forma
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de fazer as questões ao Senhor Presidente da Câmara para ver se consegue responder a
algumas”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente: --------------------------------------- “Muito obrigada por me demonstrar que efetivamente veio com a sua questão afirmar
aquilo que eu afirmei.-------------------------------------------------------------------------------------------------- A Associação de Municípios do Carvoeiro nunca correu mal para Águeda foi é mal
decidida por esta Assembleia há muito anos.------------------------------------------------------------------- Acho importante recuarmos aqui um bocado relativamente a esta questão a Associação
de Municípios do Carvoeiro aparece por iniciativa de um conjunto de Municípios,
nomeadamente Aveiro, Albergaria… e efetivamente a captação é no Concelho de Águeda,
Freguesia de Macinhata do Vouga, no Carvoeiro. A estação de tratamento também é
localizada nesse sítio, a sede é em Albergaria. ---------------------------------------------------------------- E nessa altura foi proposto à então Câmara, já lá vão uns anos significativos, que
aderisse a esse sistema. Nessa altura estávamos em pleno desenvolvimento das captações
da Redonda e a resposta que foi dada daqui, atenção não testemunho é conhecimento que
vou tendo, é de que não, para quê isso, nós temos condições de a partir daqui
abastecermos

essa

gente

toda,

não

nos

ouviram

e

avançaram

com

essas

questões.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Quando nós chegamos à Câmara Municipal nós tínhamos um sistema que, de acordo
com a minha definição, era um conjunto de palhinhas no mesmo copo, ou seja quando
falhava, falhava tudo porque era um conjunto de captações de superfície em muitos casos,
lembro-me perfeitamente porque estive na administração ainda dos SMAS, depois no
Município, também antes da AdRA e aquilo que nós percorríamos no Verão era um calvário
autentico, por uma razão muito simples, nós corríamos para o reservatório do Vale Grande,
para ter um bocadinho de nível de água mínimo, depois íamos para o de Recardães, depois
íamos para o da Cortal e andávamos aflitos a tentar gerir a crise e em anos de alguma seca
tínhamos um monte de captações que se tornavam insuficientes.----------------------------------------- Nós promovemos a ampliação do Sistema do Carvoeiro, o chamado Sistema de
Carvoeiro II,com uma ampliação significativa. Águeda que tinha dois virgula quatro por cento
de quota no capital social do Carvoeiro, passou a ter doze e tal, sem introduzir o mínimo, foi
isto que eu disse, Oliveira do Bairro que não tinha nada, também passou a ter uma quota
significativa, Vagos igual, e por via disso fizemos a ampliação do sistema, a partir dai aquilo
que eu disse foi que com esta integração plena e com o sistema em rede de que nos deve
orgulhar a todos, tivemos a obra que considero mais importante em termos estruturais que
foi feita no nosso Concelho, nos últimos anos, que é o Sistema do Carvoeiro II, que nos veio
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cobrir integralmente, porque até aí era a Freguesia de Macinhata e não eram os lugares
todos e depois numa fase mais adiantada passamos a ter Redonda, Moitedo e Salgueiro de
Valongo, fizemos o reservatório a partir do reservatório do Beco. E mais tarde começamos a
levar água a Fermentelos porque as duas captações de Fermentelos, a Catrina e a
Cartacha, pura e simplesmente faliram e nós passamos a levar água a partir de Requeixo,
mas paga o Município de Aveiro porque nós não tínhamos cota.----------------------------------------- Era só um esclarecimento.” ------------------------------------------------------------------------------------ Hilário Manuel Ferreira dos Santos – PSD: ------------------------------------------------------------- “Senhor Presidente, só uma nota prévia em relação à água, esse grande negócio não
foi feito só por nós, foi por nós e pela Draga Parques ou os sócios da Draga Parques,
porque esses é que ganharam, esses é que são os grandes acionistas.-------------------------------- São só três esclarecimentos que me surgiram depois das perguntas que se lhe
puseram.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente disse-me há um bocado que os veículos privativos e os veículos
de aluguer que fazem parte dos transportes escolares de Águeda e que fazem os transporte
de duzentos e sessenta alunos, que representam duzentos e cinquenta mil euros de custo
de transportes para o Município, são os tais veículos que eu expliquei que estão afetos às
Juntas de Freguesia às IPSS’s, vão-se manter na alçada do Município, foi isso que o Senhor
há bocado nos disse, certo ou errado?” -------------------------------------------------------------------------- Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente: --------------------------------------- “Senhor Deputado o circuito especial de transportes engloba desde táxis, para
transporte de um conjunto de alunos com necessidades especiais, tem alguns circuitos em
territórios de baixa densidade com as Juntas de Freguesia e com algumas Associações.
Esses transportes mantêm essas características, não são integrados nem nunca foram
integrados em carreiras regulares de passageiros e também não constituem esse serviço.
Em termos legais estamos obrigados a manter um conjunto destes transportes, é
competência da Câmara e não estão alocados a esta concessão.” -------------------------------------- Hilário Manuel Ferreira dos Santos – PSD: ------------------------------------------------------------- “Segunda questão tem a ver com a pergunta que lhe fez o meu colega Miguel Oliveira
sobre a questão do Wifi e o sistema de led’s. Esta questão é fundamental porque o que está
aqui em causa é isto, não nos podemos esquecer que o sistema de led’s tem por trás um
investimento de cinco milhões de euros do Município que foi apresentado no anterior
Executivo e depois foi retirado. O que nós precisamos de saber é, estas novas tecnologias
que o Município está a apresentar à CIRA, não tem nada a ver com isto e não obrigam da
parte do Município a fazer qualquer tipo deste investimento ou não me estão aqui a
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apresentar isto para a seguir dizer que afinal temos que instalar as tais dez mil armaduras
com comando e lá vamos buscar, outra vez, os cinco milhões de euros, isto que fique claro.”
----- Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente; --------------------------------------- “Wifi é nos autocarros, é nos autocarros a transmissão do sinal.”----------------------------------- Hilário Manuel Ferreira dos Santos – PSD; ------------------------------------------------------------- “Terceira e última questão e esta fulcral para que fiquemos todos esclarecidos.---------------- A informação que o Senhor Presidente nos trouxe na proposta ao Executivo diz o
seguinte: “De referir ainda que neste momento está previsto que a concessão tenha apenas
cinco anos, o que permitirá à Autarquia aprender conceitos e formas de fazer numa área
onde a mesma tem pouca experiência e onde a partilha de risco com a CIRA diminui os
impactos económicos que possam existir decorrentes da contratualização do serviço público
de transportes”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- A fundamentação disto é o seguinte, o nosso Município tem pouca experiência nesta
área, então vamos entrar no projeto com a CIRA, foi isto que nos foi aqui proposto, por cinco
anos, para vermos como é que isto funciona, nestes cinco anos aprendemos todo o
processo e ao fim de cinco anos se decidirmos constituimo-nos, outra vez, Autoridade de
Transporte e fazemos a nossa coisa ou se não, deixamos estar.------------------------------------------ Foi este o processo que foi votado em reunião de Câmara, porque é esta a informação
da reunião de Câmara, depois disto, vem aqui e depreende-se, pelo menos da minha parte,
é se o que for votado na CIRA é efetivamente os cinco anos, de acordo com o EVEF e o
estudo apresentado, sim senhora, avancemos sobre isso, tendo sempre uma clausula que o
Senhor Presidente disse que tinha que ficar lá esclarecido que é, tem ficar esclarecido no
contrato no caso de haver prejuízos como é que eles são repartidos.------------------------------------ Sobre essa parte dos cinco anos, pacífico. Mas, diz o Senhor Presidente, atenção,
podem não ser cinco, podem ser oito porque nós propusemos, só estou a repetir o que o
Senhor Presidente disse, melhorias tecnológicas e propusemos que todas as viaturas afetas
à concessão não poder ter mais que cinco anos, ano de aquisição, incluindo se forem
adquiridas no estrangeiro ou caso tal não suceda devam cumprir as normas do Euro Cinco
que a CIRA não está muito para aí, está no Euro Três. Portanto, diz Senhor Presidente: “Para melhorar as condições de transporte, proponho aumentar o prazo para oito anos é
nisso

que

lutarei

desde

que

me

garantam

as

melhorias

das

condições

de

transporte.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O que está aqui em causa é isso que nós precisamos de saber, Senhor Presidente, o
Senhor diz: “Se a CIRA aceitar as melhorias tecnológicas e disser que os autocarros vão
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para Euro Cinco o mínimo, eu votarei favoravelmente, se isso não acontecer eu voto contra.
Se a CIRA quiser o Euro 3 eu voto favoravelmente se for prazo de cinco anos.”---------------- Perante isto, pelo menos da minha parte acabou a discussão, temos é que ser claros. A
proposta do Euro Cinco não é minha é uma proposta do Município.--------------------------------------- O Senhor Presidente passa a vida a dizer que, nós fizemos um grande estudo, nós
somos melhor que os outros, isto não é aquela coisa, nós somos os mais fortes, somos os
melhores, nós acreditamos, o nosso Município, para mim, é sempre o melhor, não tenha
qualquer dúvida. Discuto aqui consigo mas lá fora não há Município como o nosso.---------------- Só lhe pedimos isto, que fique claro aqui, Euro Cinco oito anos, sim senhora. Não há
Euro Cinco, então o Senhor veta e se quiser volta a trazer aqui, nós estamos disponíveis
para voltar cá e discutir outra vez o que o senhor cá nos trouxer.”---------------------------------------- Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente: --------------------------------------- “Cinco anos é efetivamente tudo o que estava, aquilo que eu quis partilhar convosco é
que, neste momento, sei que está em cima da mesa a possibilidade de podermos alongar
mais esta concessão, para tornar mais suportável em termos de tarifário porque, como
sabem, isto há-de ter um regulamento de tarifário que há-de fazer cair no preço da tarifa os
custos da concessão com bonificação mais ou menos até porque no futuro não sabemos se
a bonificação continua, esta é uma questão. Portanto, nos dissemos se isto está feito desta
maneira com cinco anos para dar uma coisa para a outra e termos aqui uns autocarros com
estas condições, sobretudo os autocarros e estas condições todas, estes aportes porque é
que nós não vamos tentar melhorar e de que forma é que podemos para mantermos isto
sustentável, subirmos. Primeira questão é minha afirmação e é minha convicção, mais do
que oito anos, não, porque o período de aprendizagem que nós referimos e que é real,
começa a ser desmesurado e não pode ser.---------------------------------------------------------------------A nossa questão tentarmos através do aumento do período de concessão podermos
melhorar a questão por causa da amortização do capital investido inicialmente para isto.---------- A questão do Euro 5 é o nosso desejo, foi a nossa proposta, não sei se consigo
negociar até o Euro 5 na plenitude, eu gostaria de poder dizer que estes ganhos ambientais
serem significativos, não sei, tenho alguma dificuldade neste momento em perceber numa
escala destas o que é que representa em termos de custos o Euro 5. ---------------------------------- Se vocês aprovarem isso com essa condição não tem problema em trazer cá e direi
com todo o gosto, pensaria eu o seguinte, nós poderemos ficar mais próximos do Euro 5,
mas não ser plenamente, agora o que eu quis aqui é que numa forma mensurável , clara e
inequívoca houvesse estes ganhos de qualidade, de conforto e de desempenho ambiental,
mas de uma forma absolutamente clara e inequívoca fosse sempre acima do Euro 3, acho
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que o Euro 3 é relativamente pouco porque tem uma repercussão clara, clara, clara na
idade de alguns autocarros, nós até conseguimos conciliar e aumentar a idade média, agora
mantermos inclusivamente alguns chassos, passo a expressão, que andam por aí, acho
que é muito mau para os nossos concidadãos que têm que andar neles.” ------------------------------ Não havendo mais intervenções, passou-se a votação, tendo a proposta da Câmara
Municipal de celebração de Contrato Interadministrativo de delegação de competências do
Município de Águeda na Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro - Autoridade de
Transportes”, sido aprovada por maioria, com três votos contra do Grupo Municipal do CDS
e um do Grupo Municipal do PS, três abstenções do Grupo Municipal do PS e seis do Grupo
Municipal do PSD. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DECLARAÇÕES DE VOTO -------------------------------------------------- Carlos Filipe Correia de Almeida – PSD; ---------------------------------------------------------------- “Senhor Presidente, peço desculpa, mas a nossa Declaração de Voto tem a ver com
estas especificidades de “machimbombos”. Penso que ficou clara a nossa posição, só
queria vir aqui reiterar de acordo com aquilo que foi compromisso do Senhor Presidente da
Câmara connosco, fora deste preâmbulo trazia novamente à Assembleia e é esta nossa
posição foi em consonância com o compromisso que o Senhor Presidente assumiu
connosco.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ------------------------------------------- Neste ponto não se registaram quaisquer intervenções. ----------------------------------------------- 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 vinte e nove minutos do dia
catorze de março de dois mil e dezanove, da qual, para constar, se lavrou a presente Ata,
que tem como suporte, gravação áudio e vídeo digital de tudo o que ocorreu na sessão e
que vai ser assinada pelo Presidente e pela Primeira Secretária da Mesa.-------------------------

O Presidente da Mesa:

A Primeira Secretária:
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