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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

Ata da 1ª Reunião da 4ª  Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda

realizada em 27 de setembro de 2019

1----- Aos 27 dias do mês de setembro de dois mil e dezanove, pelas nove horas, reuniu no

Salão  Nobre  dos  Paços  do  Concelho  a  quarta  Sessão  Ordinária  da Assembleia

Municipal de Águeda, com  a seguinte ordem de trabalho:--------------------------------------------

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

------ 1.1 – Ata da 1ª Sessão Ordinária, de 28 de fevereiro de 2019;-------------------------------

------ 1.2 – Ata da 2ª Sessão Extraordinária, de 19 de março de 2019;---------------------------

------ 1.3 – Ata da 3ª Sessão Extraordinária, de 24 de abril de 2019.------------------------------

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

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

------  3.1  –  Eleição  do  Presidente  de  Junta  de  Freguesia  para  representara  a

Assembleia  Municipal  no XXIV Congresso da Associação Nacional  de  Municípios

Portugueses;--------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.2 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para descentralização

de competências (Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto), Transferência de competências

para os órgãos municipais no ano de 2020 no âmbito do Decreto-Lei n.º 22/2019, de 30

de janeiro;------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.3 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para descentralização

de competências (Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto), Transferência de competências

para os órgãos municipais no ano de 2020 no âmbito do Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30

de janeiro; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.4 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para descentralização

de competências (Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto), Transferência de competências

para os órgãos municipais no ano de 2020 no âmbito do Decreto-Lei n.º 97/2018, de 27

de novembro; -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.5 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para descentralização

de competências (Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto), Transferência de competências

para os órgãos municipais no ano de 2020 no âmbito do Decreto-Lei n.º 98/2018, de 27

de novembro; -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.6 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para descentralização

de competências (Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto), Transferência de competências

para os órgãos municipais no ano de 2020 no âmbito do Decreto-Lei n.º 100/2018, de

28 de novembro; --------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ 3.7 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para descentralização

de competências (Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto), Transferência de competências

para os órgãos municipais no ano de 2020 no âmbito do Decreto-Lei n.º 101/2018, de

29 de novembro; --------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.8 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para descentralização

de competências (Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto), Transferência de competências

para os órgãos municipais no ano de 2020 no âmbito do Decreto-Lei n.º 103/2018, de

29 de novembro; --------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.9 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para descentralização

de competências (Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto), Transferência de competências

para os órgãos municipais no ano de 2020 no âmbito do Decreto-Lei n.º 104/2018, de

29 de novembro; --------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.10 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para descentralização

de competências (Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto), Transferência de competências

para os órgãos municipais no ano de 2020 no âmbito do Decreto-Lei n.º 105/2018, de

29 de novembro; --------------------------------------------------------------------------------------------------

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

de competências (Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto), Transferência de competências

para os órgãos municipais no ano de 2020 no âmbito do Decreto-Lei n.º 106/2018, de

29 de novembro; -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.12 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para descentralização

de competências (Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto), Transferência de competências

para os órgãos municipais no ano de 2020 no âmbito do Decreto-Lei n.º 107/2018, de

29 de novembro; --------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.13 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para descentralização

de competências (Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto), Transferência de competências

para os órgãos municipais no ano de 2020 no âmbito do Decreto-Lei n.º 58/2019, de 30

de abril; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.14 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para descentralização

de competências (Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto), Transferência de competências

para os órgãos intermunicipais no ano de 2020 no âmbito do Decreto-Lei n.º 58/2019,

de 30 de abril; ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.15 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para celebração de

Contrato  Interadministrativo  entre  o  Município  e  a  União  de  Freguesias  da  Trofa,
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Segadães e Lamas do Vouga – Gestão Sistema Público de abastecimento de água em

Segadães; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

candidatura e atribuição de apoio à União das Freguesias de Águeda e Borralha –

Apresentação fora de prazo –Código Regulamentar (F4); ------------------------------------------

------ 3.17 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para atribuição de

apoios  à  União  das  Freguesias  de  Belazaima  do  Chão,  Castanheira  do  Vouga  e

Agadão e Junta de Freguesia de Valongo do Vouga – Seguros de Acidentes Pessoais;

------ 3.18 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para atribuição de

apoios – União de Freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão

e à Junta de Freguesia de Valongo do Vouga; ----------------------------------------------------------

------ 3.19 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para concessão de

Apoio à União de Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira; --------------------------------------

------ 3.20 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para aceitação das

candidaturas e atribuição de apoios apresentados fora de prazo pelas Juntas / Uniões

de Freguesia no âmbito da organização de eventos culturais – Código Regulamentar

(F4); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.21 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para celebração de

contratos Interadministrativos 2019; -----------------------------------------------------------------------

------ 3.22 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para atribuição de

apoios  financeiros  às  entidades  participantes  e  co-organizadora  Sol  Nascente  –

Associação Infanto-Juvenil de Águeda na “16ª Edição das Marchas Populares”; --------

------  3.23  –  Análise  e  votação  da  proposta  da  Câmara  Municipal  das  Normas  do
concurso de Ideias “Agentes de Mudança”; ------------------------------------------------------------
-------  3.24  –  Análise  e  votação  da  proposta  da  Câmara  Municipal  de  alteração  à
composição do Conselho Municipal de Educação (CME) – 2017/2021; ------------------------
------  3.25  –  Análise  e  votação  da  proposta  da  Câmara  Municipal  de  ORU’s  de  15

localidades do Concelho; --------------------------------------------------------------------------------------

------  3.26  –  Análise  e  votação  da  proposta  da  Câmara  Municipal  para  adesão  à

Associação Limpeza Urbana – Parceria para Cidades Inteligentes e Sustentáveis; ------

------ 3.27 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de Autorização Prévia

da Assembleia Municipal, de acordo com o artigo 6º. da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro

– Assunção de Compromissos Plurianuais, para: -----------------------------------------------------

---------- 3.27.1 – Atribuição de apoios no âmbito do Código Regulamentar do Município

de Águeda – Associativismo Cultural Recreativo e Juvenil (F1) e Social (F3); --------------
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---------- 3.27.2 – Aquisição e distribuição de fruta, no âmbito do Programa Regime de

Fruta Escolar nos estabelecimentos de educação de Águeda, mencionados no Anexo

A; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 3.27.3 – Concurso público com publicidade internacional para a aquisição de

serviços de limpeza em edifícios municipais e edifícios escolares; ----------------------------

----------3.27.4  –  Plano  de  transportes  escolares  para  o  ano  letivo  2019/2020  e

submissão  de  despesa  plurianual  à  Assembleia  Municipal  relativo  à  aquisição  de

serviços de transporte escolar de alunos em circuitos especiais; ------------------------------

----------3.27.5 – Aquisição de serviços de monitorização da Declaração Ambiental (DA)

do Plano Diretor Municipal de Águeda (PDM) e elaboração do Relatório Ambiental para

a 2.ª Alteração à 1ªRevisão do PDM; -----------------------------------------------------------------------

----------3.27.6 – Celebração de Contrato de Aquisição de Serviços de Seguros, através

da contratação de diversas apólices e franquias; -----------------------------------------------------

----------3.27.7 – Aquisição de serviços para manutenção de sistemas automáticos de

Deteção de Incêndios; -------------------------------------------------------------------------------------------

----------3.27.8 – Projeto de Parceria Europeia “SMARTA 2”; ---------------------------------------

----------3.27.9 – Projeto de Parceria Europeia “BLOCK4-COOPC2 – SUDOE”; --------------

----------3.27.10  –  Aquisição  de  serviços  de  manutenção  para  apoio  às  aplicações

SIGMA, utilizadas no Município de Águeda e nas Juntas de Freguesia; ----------------------

----------3.27.11 –  Abertura de procedimento por concurso público,  sem publicidade

internacional, para locação de equipamento informático para o Município de Águeda; -

-----3.28 – Tomada de Conhecimento do Relatório Semestral; ------------------------------------

-----  3.29  –  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. ---------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

------ Emanuel Nuno Farinha da Silva – Juntos -------------------------------------------------------------

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

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

------ Jorge Miguel Santos Melo - PS --------------------------------------------------------------------------

------ Armando Paulo Almeida Galhano – Juntos -----------------------------------------------------------
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------ Carlos Filipe Correia de Almeida - PSD ----------------------------------------------------------------

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

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

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

------ Luis Armando Ferreira Pina Figueiredo – 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 --------------------------------------------------------------------------

------ Elisa Maria Pires Almeida - PS --------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

----- Wilson José de Oliveira Dias Gaio - PUF de Barrô e Aguada de Baixo; -----------------------

----- Tânia Sofia Marques de Almeida – UF 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; ---

----- Pedro Miguel Dias Carvalho – UF 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; -------------------

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

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

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

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

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

aberta a reunião da Quarta Sessão Ordinária da Assembleia Municipal.---------------------------
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-----  O  Senhor  Presidente  da  Mesa  informou  que  a  primeira  Secretária  Cristina  Paula

Fernandes Cruz comunicou que por motivos profissionais chegaria um pouco mais tarde,

pelo que o Senhor Presidente da Assembleia colocou à consideração do Plenário se tinham

alguma objeção pelo facto de ser secretariado somente pela segunda secretária, enquanto a

primeira não chegasse, não vendo Plenário qualquer inconveniente.---------------------------------

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

Presidente da Mesa convidou em sua substituição a Deputada  Paula Cristina Lito Almeida,

não havendo qualquer oposição por parte do Plenário.---------------------------------------------------

-----  A  reunião  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 reunião produtiva, séria

e leal. O Senhor Presidente da Assembleia foi secretariado por Cristina Paula Fernandes

Cruz e Paula Cristina Lito Almeida. -------------------------------------------------------------------------

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

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

----- O Deputado Manuel Augusto de Almeida Farias, comunicou que não poderia estar

presente  pelo  que  em  sua  substituição  está  o  Deputado  Jorge  Miguel  Santos  Melo,  o

Presidente  da  União  de  Freguesias  de  Recardães  Espinhel,  Manuel  José  de  Almeida

Marques de Campos, comunicou a impossibilidade de comparecer e para sua substituição

indicou  o  primeiro  vogal  Pedro  Miguel  Dias  de  Carvalho,  o  Presidente  da  União  de

Freguesias  de  Belazaima  do  Chão,  Castanheira  do  Vouga  e  Agadão,  comunicou  a

impossibilidade de estar presente e  indicou como sua representante Tânia Sofia Marques

de Almeida,  o Deputado Rogério Magalhães Matias  comunicou a impossibilidade de estar

presente e que em sua substituição estaria a Deputada Paula Cristina Lito de Almeida, a

Deputada Daniela Carina Mendes  também comunicou a impossibilidade de estar presente e

que em sua substituição estaria o Deputado Luís Armando Ferreira Pina Figueiredo, João

Carlos Fernandes Figueiredo também comunicou a impossibilidade de estar presente e que

em sua substituição estaria o Deputado Filipe Joaquim Pinho Dias da Silva que comunicou

que também não poderia  estar  presente e que em sua substituição estaria  o Deputado

Emanuel Nuno Farinha da Silva, o Deputado Pedro Miguel Alpoim Marques comunicou que

não poderia estar presente pelo que em sua substituição estaria o Deputado Armando Paulo

Almeida  Galhano,  por  último  a  Deputada  Maria  João  Tavares  também  comunicou  a

impossibilidade de estar presente, por motivos de saúde, dado que a comunicação foi já no

final do dia, não foi possível ao Grupo Municipal Juntos convocar o seu substituto.--------------
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----- De seguida, pelas razões que são do conhecimento de todos, o Senhor Presidente da

Assembleia Municipal deu posse ao novo Membro da Assembleia, do Grupo Municipal do

PSD,  Carlos  Guilherme  da  Silva  Nolasco,  desejando-lhe  boa  sorte  para  o  resto  do

mandato.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- De imediato o Senhor Presidente da Mesa informou que, conforme tem sido habitual, se

encontra no link da Assembleia Municipal a correspondência que entretanto foi recebida,

desde a última sessão, referindo as seguintes comunicações:-----------------------------------------

----- Um ofício da DGAL, datado de 20 de setembro de 2019, nos termos do artigo 51º. da

Lei 73/2013, de 3 de setembro;----------------------------------------------------------------------------------

----- Uma comunicação da Associação Nacional de Municípios Portugueses relativamente

ao XXIV Congresso da  Associação Nacional de Municípios Portugueses que irá decorrer no

dia 29 e 30 de novembro, em Vila Real;-----------------------------------------------------------------------

----- Do Tribunal de Contas,o relatório de auditoria  nº.16/2019, da 2ª. Secção – Auditoria

aos Planos Municipais  de Defesa da Floresta Contra Incêndios e aos respetivos Planos

Operacionais Municipais do Município de Águeda.---------------------------------------------------------

----- O Senhor Presidente da Assembleia fez aqui uma pequena referencia, em virtude do

Grupo Municipal do CDS ter solicitado que, quando chegasse este relatório final, fosse de

imediato agendado para a sessão  seguinte. O Senhor Presidente da Mesa pediu desculpa

pelo lapso comprometendo-se em o apresentar na próxima Assembleia.---------------------------

-----  Uma comunicação  do  Marco André  de  Carvalho  Abrantes,  filho  do amigo,  falecido

Arquiteto Gil Abrantes.---------------------------------------------------------------------------------------------

----- Um e-mail com um relatório relativamente às conclusões do I Congresso Nacional de

Estratégias Locais para a promoção do bem estar animal.----------------------------------------------

------  Antes  de dar  inicio  aos trabalhos o Senhor  Presidente  da Assembleia  Municipal

informou  que deu entrada na Mesa um voto de pesar pelo falecimento de Armando Alves

Ferreira  subscrito pelo Grupo Municipal do Partido Socialista  pelo que solicitou à  Drª Carla

Eliana para o ler.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------VOTO DE PESAR -----------------------------------------------------

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

----- “Apenas informar que não obstante o voto ser apresentado pelo grupo municipal do

Partido Socialista, desde logo, quer o grupo municipal do PSD, quer do CDS e mesmo do

Movimento Independente – Juntos, manifestaram vontade de se associarem a este voto.-----

-----  Nascido  a  dezoito  de  junho  de  mil  novecentos  e  cinquenta,  em  Ois  da  Ribeira,

ARMANDO ALVES FERREIRA,  faleceu no passado dia  25 de setembro de dois  mil  e
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dezanove, aos sessenta e nove nos de idade.--------------------------------------------------------------

-----Cidadão sempre empenhado na causa pública o Armando Ferreira, como era conhecido,

será sempre recordado como homem de convicções inabaláveis, solidário para os que mais

precisavam e um amante da sua terra,  Ois  da Ribeira,  onde participou em movimentos

cívicos e associativos.----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Contabilista de formação e empresário no ramo imobiliários, ao longo da sua vida foi

também oficial miliciano nos Comandos, Presidente da Direção da ARCOR; Presidente do

Conselho Fiscal da ARCOR, durante vários mandatos, e foi ainda Membro da Assembleia

de Freguesia de Ois da Ribeira e da Assembleia Municipal de Águeda, sempre eleito pelo

Partido Socialista, partido no qual sempre militou com convicção e lealdade.--------------------

----- Foi como Deputado Municipal que se distinguiu na política, sendo um orador brilhante,

eloquente, acutilante e tantas vezes intempestivo e até corrosivo.------------------------------------

----- Exerceu sempre os mandatos que lhe foram conferidos de forma apaixonada, dedicada

e  em  defesa  dos  princípios  democráticos  bem  como  os  seus  ideais  de  liberdade  e

transparência, pelos quais sempre lutou e nunca deixou de acreditar.-------------------------------

----- Armando Ferreira foi sempre um lutador, nunca baixou os braços e sempre se recusou

ceder  às  dificuldades  com  que  a  vida  o  foi  pondo  à  prova,  fazendo  jus  à  conhecida

expressão de Mário  Soares,  “Só é  vencido  quem desiste  de lutar  “   podendo  hoje  ser

afirmado que com a sua luta, sempre inconformada, ganhou parte do futuro de Águeda.------

----- A Assembleia Municipal de Águeda, reunida em vinte e sete de setembro de dois mil e

dezanove, exprime o seu sentido pesar pela morte de Armando Alves Ferreira, a quem

manifesta a sua homenagem, endereçando as mais sentidas condolências à sua Família, ao

Partido Socialista e a todos os seus mais próximos, guardando um minuto de silêncio em

sua memória.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----- Não havendo mais intervenções relativamente ao VOTO DE PESAR pelo falecimento

de Armando Alves Ferreira,  foi o mesmo colocado à votação tendo sido  aprovado por

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

-----------------------------------------Análise e Votação de Atas -------------------------------------
-----  1.1. Ata da 1ª Sessão Ordinária de 28 de fevereiro de 2019; -----------------------------

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

primeira sessão ordinária de 28 de fevereiro de 2019, sido aprovada por maioria com  um

voto contra do Grupo Municipal do  PSD e uma abstenção do Grupo Municipal do  CDS.------

----- 1.2 – Ata da 2ª Sessão Extraordinária, de 19 de março de 2019;---------------------------

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

Ata da 4ª. Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
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Segunda Sessão Extraordinária, de 19 de março de 2019, sido aprovada por maioria com

um voto  contra do Grupo Municipal  do  PSD e uma abstenção do Grupo Municipal  do

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

----- 1.3 – Ata da 3ª Sessão Extraordinária, de 24 de abril de 2019.------------------------------

----- O Senhor Presidente da Assembleia comunicou que lhe tinha sido solicitado um pedido

de correção, por parte do Deputado Jorge Oliveira, que é o seguinte: - “Na ata da Terceira

Sessão  Extraordinária,  de  24  de  abril  de  2019,  na  minha  intervenção  na  página  nove,

primeira linha, onde se lê “cabe aos nossos seguidores políticos” deve passar a ler-se “cabe

aos nossos decisores políticos”--------------------------------------------------------------------------------

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

correção,  tendo  a  ata da  terceira  Sessão  Extraordinária,  de  24  de  abril  de  2019, sido

aprovada por maioria com  um voto contra do Grupo Municipal do  PSD e uma abstenção do

Grupo Municipal do  CDS.----------------------------------------------------------------------------------------

----- De seguida, o Senhor Presidente da Mesa, comunicou que o  Grupo Municipal do  PSD,

informou que decidiu nomear para seu líder  Carlos Filipe Correia de Almeida e no seu

impedimento Ana Rita Carlos.---------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------DECLARAÇÃO DE VOTO --------------------------------------------

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

----- “ Só queria fazer uma declaração de voto, voto contra, pelas questões do costume”-------

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

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

----- “ Chamo-me Dina Duarte, sou residente em Águeda, o tema que hoje me trás aqui é a

nossa famosa cidade inteligente ou a falta de inteligência que lhe assiste.-------------------------

-----  Senhor  Presidente,  e  quando  me  refiro  ao  Senhor  Presidente,  refiro-me  a  todo  o

Plenário  porque  considero  que  são  todos  responsáveis  pelas  decisões  tomadas  no

Concelho, como é óbvio, uns com maiores responsabilidades do que outros, que é o caso

do Movimento -Juntos.---------------------------------------------------------------------------------------------

------  Senhor  Presidente,  uma  cidade  é  inteligente  quando  os  investimentos  em  capital

humano e social, em infraestruturas de comunicação propiciam um crescimento económico

sustentável  e  uma  alta  qualidade  de  vida  com uma  gestão  sábia  de  recursos  naturais

através de uma comunidade participativa, perante isto, Senhor Presidente, considere que

Águeda é tudo menos uma cidade inteligente.--------------------------------------------------------------

----- Isto porque, cidades inteligentes apostam no desenvolvimento dos meios de transporte

a fim de facilitar a vida dos cidadãos e permitir melhor acessibilidade.-------------------------------

----- Senhor Presidente o que nós temos são escolas em que os autocarros não chegam à
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entrada da escola, em que os alunos são deixados numa das ruas mais movimentadas da

cidade,  a  quinhentos  metros  de  distância,  sim,  é  verdade  que  caminhar  faz  bem,  mas

Senhor Presidente estou a falar de crianças dos seis aos onze anos.--------------------------------

----- Temos avenidas que passam a ruas, temos ruas que passam a vielas e temos passeios

que passam a autenticas autoestradas sem portagens.--------------------------------------------------

----- Cidades inteligentes investem no acesso à saúde, segurança e educação de qualidade

para os seus habitantes.-------------------------------------------------------------------------------------------

----- Senhor Presidente, no que respeita à saúde, as obras do hospital continuam em fila de

espera.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- No que respeita à segurança, tirando a parte de que os incêndios invadiram a cidade,

provocando sobressalto na população, gerando o medo e o pânico generalizado numa clara

vulnerabilidade  da  nossa  resposta  a  este  flagelo,  temos ainda,  como anunciou  um dos

nossos jornais locais, um aumento do consumo de drogas entre os jovens.----------------------

----- No que respeita à educação, temos um Município que, no inicio do arranque do novo

ano letivo, se deveria ter preocupado em apoiar as famílias, como por exemplo, a oferta dos

livros de atividades ou fichas que são obrigatórios, e que não sei se o Senhor Presidente o

sabe, mas custam tanto como os manuais escolares e seria certamente um investimento

mais eficaz do que aquele que foi feito em tablets que se encontram encaixotados.-------------

----- Temos ainda crianças com necessidades especiais que não estão a ser devidamente

acompanhadas.------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Cidades  inteligentes,  são  cidades  sustentáveis  com  o  aproveitamento  de  recursos

naturais, com diminuição de poluição e contaminação.---------------------------------------------------

----- Senhor Presidente, o que nós temos é o Rio Cértima num estado lastimável e o Rio

Marnel num estado vergonhoso. Temos o Parque de Alta Vila que pretende destruir com a

sua requalificação e temos por conveniência dos requisitos aquando o preenchimento da

candidatura a fundos comunitários a smart city,  um centro de recolha de lixo a céu aberto, a

que chamam centro de compostagem, que por sinal, há pouco tempo ardeu todo. Senhor

Presidente questiono-o o que foi feito para prevenir este atentado ambiental para não lhe

chamar um crime .--------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Senhor  Presidente  questiono-o,  quantos  edifícios  camarários  têm  aproveitamento

energético através, por exemplo, de painéis fotovoltaicos?----------------------------------------------

-----  Cidades  inteligentes  contribuem  para  a  melhoria  da  qualidade  de  vida  dos  seus

habitantes, permitindo a existência de uma convivência harmoniosa e de satisfação para

quem nela vive.------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Senhor  Presidente,  o  que  nós  temos  é  preocupação  em  criar  uma  convivência
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harmoniosa um mês por ano para bem receber os turistas, esquecendo do transtorno que o

mesmo causa a todos os habitantes da cidade.-------------------------------------------------------------

-----  Cidades inteligentes proporcionam uma boa comunicação e transparência quando o

assunto é Câmara Municipal.------------------------------------------------------------------------------------

----- Perante tudo isto, deixe que lhe diga Senhor Presidente, uma cidade inteligente que não

ouve os seus habitantes, nunca poderá ser inteligente, porque cidadãos são coprodutores e

não meros consumidores,  questiono-o por  isso Senhor  Presidente,  de quem é a cidade

afinal?------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----  Sugiro-lhe que repense na definição de  smart city  porque os Aguedenses não são

meros  números  do  PORDATA,  Senhor  Presidente,  a  cidade  deve  ter  como  primeira

prioridade as pessoas, então depois a tal tecnologia que considera ser de ponta.----------------

----- Senhor Presidente, perante o futuro negro que se avizinha para o nosso planeta, não é

admissível que continue a meter a cabeça na areia ou no betão como tem feito autismo da

gestão urbana deste município que privilegia o uso por especialistas e políticos nas bases

de dados e desvie datas.------------------------------------------------------------------------------------------

----- Senhor Presidente o planeamento urbanístico, se é que Águeda o tem, está apenas a

valorizar  os  grandes  projetos  e  as  grandes  funções  urbanas,  e  os  valores  que

lamentavelmente  me  parecem  ser  subjacentes  a  este  urbanismo,  são  os  valores

económicos  imobiliários, o que significa que estamos a construir uma cidade para, e em

função de elites.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Senhor Presidente, as características genéricas de uma cidade de pequena e média

dimensão como em Águeda, em especial  a sua escala humana, a qualidade de vida,  a

sociabilidade das suas ruas ou bairros, a sua integração geográfica e o seu caráter histórico,

constituem em muitos aspetos um ideal de urbanismo sustentável, infelizmente, o que nós

temos,  é uma cidade a dissipar-se em função dos guarda-chuvas.-----------------------------------

-----  Senhor  Presidente,  já  que o  assunto  é a sua  smart  city  queria-lhe  lançar  aqui  um

desafio, peço-lhe que se imagine com um metro e trinta, a estatura média de uma criança de

dez anos, que circula sozinha pela cidade, usufruindo dos transportes públicos existentes,

dos serviços  públicos,  do comércio  ou espaços de lazer.  Imaginando-se nesse cenário,

questiono-o o que faria diferente para melhorar a sua smart city ? E porque não, questionar

também os arquitetos do Município nesse sentido? -------------------------------------------------------

-----  Senhor  Presidente,  pense  e  pondere  construir  uma cidade  inteligente,  também ela

direcionada às crianças, sim, porque delas depende o futuro de Águeda, porque o que as

nossas crianças veem em Águeda é uma cidade carregada de betão, de pais diariamente

stressados  para  os  conseguir  deixar  a  horas  na  escola  e  chegar  a  horas  ao  trabalho,
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crianças dependentes de aparelhos eletrónicos,por falta de espaço onde possam brincar ao

ar livre, e quando falo em espaço, por favor , não os limite a meros escorregas e balancés.

Senhor  Presidente,  pense  na  criação  de  parques  infantis  didáticos,  coloque  jogos  nas

paragens  de  autocarros  públicos  e  transforme  essas  paragens  em  lugares  de

aprendizagem.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Crie serviços público para a primeira infância, destinados aos pais, com informações

sobre  serviços e atividades e até partilha de ideias e boas práticas nos cuidados infantis.----

----- Senhor Presidente, a sensibilização das crianças é o primeiro passo para uma cidade

inteligente,  para  que  tenhamos  cidadãos  conscientes  e  transformadores  no  futuro,  as

crianças precisam de ser sensibilizadas.----------------------------------------------------------------------

-----  Senhor  Presidente desafio-o a incluir  as crianças na discussão do assunto sobre o

futuro da sua smart city. ------------------------------------------------------------------------------------

-----  Para terminar, Senhor Presidente, este Executivo está no poder há catorze anos, foi

eleito pelo Concelho e não apenas pelos habitantes da cidade, esta smmol ...não permite a

evolução integrada de todo o Município, onde dois anos, após a sua eleição, as freguesias

continuam abandonadas e esquecidas.-----------------------------------------------------------------------

----- Senhor Presidente, Águeda é o maior Concelho do Distrito de Aveiro, Águeda tem cerca

de, trezentos e trinta e cinco quilómetros quadrados de área, Águeda tem quarenta e sete

mil habitantes, Águeda tem cinco rios, rio Águeda, Vouga, Marnel, o Alfusqueiro e o Cértima,

curiosamente, não temos uma única praia fluvial licenciada,  não temos piscinas onde as

crianças possam brincar no verão.-----------------------------------------------------------------------------

----- Águeda tem a maior lagoa da Península Ibérica.-----------------------------------------------------

----- Águeda tem um espólio cultural e etnográfico com reconhecimento europeu.----------------

----- Águeda é reconhecida mundialmente como a capital das duas rodas e o Senhor, o que

tem  feito  com  tudo  isto,  é  reduzir  Águeda  a  apenas  um  quilómetro  quadrado,  que

permanece à sombra de muitos chapéus de várias cores, a que apelida de smart city.---------

----- A ignorância relativamente a uma smart city gera a convicção de que somos o melhor,

mas falta-lhe muita inteligência para o sermos.”-----------------------------------------------------------

----- Chamo-me Fernanda Melo, sou de Travassô.--------------------------------------------------------

-----  Venho  aqui  apenas  para  colocar  dois  assuntos  em  questão,  embora  muitos  mais

haveria  a  colocar  relativamente  ao  Município,  especialmente  referentes  à  União  de

Freguesias de Travassô e Ois da Ribeira, ficarão para a altura oportuna.---------------------------

----- Vem a propósito até de uma noticia que saiu nos jornais do nosso concelho, que dá

conta de uma série de freguesias quase todas vão ter cobertura de fibra ótica, a cem por

cento. Ao ler a lista constata-se que são cerca de doze, embora lá diga que são sete, mas
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são Uniões de Freguesia.-----------------------------------------------------------------------------------------

----- Senhor Presidente da Câmara, porque é que a população de Travassô e Ois da Ribeira

fica de fora de poder ter este recurso? Que para já, é uma necessidade para uma parte

significativa da população, pois há zonas que não recebem bom sinal, presentemente. As

queixas  nesse  sentido  têm  sido  muitas,  acresce  que,  penso,  que  temos  um  parque

empresarial também significativo.-------------------------------------------------------------------------------

----- Tenho conhecimento que a Junta e uns poucos de comércios também já têm fibra,  em

Travassô, e na moradia do Senhor Presidente da Junta, ao que se pensa saber, então e as

outras pessoas?-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Senhor Presidente da Câmara poderá dizer que não sabe e até que não tem nada

com isso, mas então, quem é que tem e nada faz?--------------------------------------------------------

-----  A  população  de  Travassô e  Ois  da  Ribeira  está  a  ser  discriminada  e  prejudicada,

porquê? Sim, porque nada será ao acaso.-------------------------------------------------------------------

-----  Pede-se que explique ou peça explicações para esta situação,  até porque também,

haverá  informação  de  que  uns  ramais  de  fibra  veem  do  lado  de  Aveiro  e  passa  por

Travassô.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A segunda questão prende-se com uma cratera que está aberta numa rua de Travassô,

mais propriamente na Travessa Joaquim Gomes, que fui  lá hoje,  eram dezanove horas,

aquilo  mete medo,  da maneira  que está,  a  quinhentos  metros de uma escola  primária,

passam lá crianças, estão à espera de quê? Que aconteça algo de grave? Que morra lá

alguém? Acho que é na zona central do caminho que as crianças vão para a escola e até

residentes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A população pacientemente espera até ao limite da razoabilidade, é um atentado à vida

das  pessoas  e  bens.  O  Senhor  Presidente  tem  conhecimento?  Já  está  definida  a

competência  neste  assunto?  O  Senhor  indicou  que  é  prioridade?  Ou  é  assim  quando

apetecer,  há  meses  e  meses,  há  dois  anos  relativamente  com a  mesma (agendado  a

resolução). É uma rua paralela à escola, fui lá hoje, aquilo mete medo mesmo, não sei se

até  tem  ligação  com  um  poço  do  terreno  do  outro  lado   do  muro,  é  mesmo  uma

necessidade, é um perigo público que está ali.--------------------------------------------------------------

----- Sem mais, agradeço, e acho que os acidentes se previnem antes que aconteçam.”------

----- Meu nome é Clara Afonso, resido na União de Freguesias de Recardães e Espinhel,

estive aqui em abril  para falar do património vegetal,o assunto que me trás cá hoje é o

mesmo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Não é uma questão de teimosia, repetir o tema, não é uma questão de querer aparecer,

prende-se com o facto de sabermos que o património vegetal  é extremamente importante
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para o bem estar da população.---------------------------------------------------------------------------------

-----  Por  exemplo,  há estudos que indicam que as cidades com a presença de árvores

frondosas, centenárias, de grande porte, têm menor prevalência de crime violento, a sua

população tem melhor saúde mental e também física.----------------------------------------------------

----- Foi também por isto que nos causou muita preocupação ler no projeto de requalificação

do Parque de Alta Vila a possibilidade de serem abatidas cento e oito árvores, existem lá

imensos exemplares de grande porte, de árvores centenárias que contribuem, como disse

há pouco, para maior saúde mental e física coletiva, daí reforçarmos a preocupação com

esse aspeto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Como temos noção de que poderia estar a escapar-nos algum detalhe que justificasse

esse número lá incluído no contrato, pedimos a um especialista para visitar o Parque e de

acordo  com  o  relatório  emitido,  torna-se  explicito  que,  de  facto,  há  árvores  como  as

palmeiras que lá se encontram extremamente doentes há anos e anos, já deveriam ter sido

abatidas,  e outros possíveis  exemplares com algumas doenças claro que terão que ser

abatidos, porque podem pôr em risco a saúde pública, e as outras árvores que lá existem e

outros exemplares que serão lá plantados. Temos noção que há de facto necessidade de

abater algumas árvores,  não estamos contra isso.  Mas a grande maioria  tem,  de facto,

condições para permanecer no Parque e então reforçar , mais uma vez, a necessidade de

se ter cuidado com esse aspeto.--------------------------------------------------------------------------------

----- De qualquer forma iremos ouvir atentamente os esclarecimentos necessários quando,

no dia três de outubro, às onze horas, formos aceder à documentação técnica, relativa ao

projeto requalificação e agradecemos desde já  a disponibilidade demonstrada para esse

efeito.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Sabemos que, como nós, há imensos munícipes com dúvidas em relação a isso, por

isso  mesmo,  temos  disponibilizado  toda  a  informação  de  que  dispomos  e  assim

continuaremos a fazer enquanto for necessário.----------------------------------------------------------

-----Também por sabermos deste interesse, por parte dos habitantes do Concelho, quisemos

trazer  este  assunto  a  público,  uma  vez  que  não  temos  representação  na  Assembleia

Municipal, o Bloco de Esquerda, pensamos que seria do interesse dos que têm, trazerem

também a público esta situação, daí que tenhamos manifestado a nossa preocupação de

forma bastante visível.---------------------------------------------------------------------------------------------

----- Também sabemos que uma população informada é mais participativa e se sente mais

parte de um projeto de sociedade coletivo, isto traduz-se também em mais empenho no

espírito de cooperação entre todos e até na proteção do que é nosso, do que é o património

coletivo do concelho.-----------------------------------------------------------------------------------------------
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----- Em sintonia com o que milhões de pessoas fizeram hoje pelo mundo, gostaríamos de

deixar um apelo a que não sejam poupados esforços no que diz respeito ao ambiente.--------

----- Para assinalar este dia, deixamos uma proposta, que seja criada uma área dedicada às

questões ambientais na página, por exemplo, da internet do Município, um espaço onde

sejam incluídas todas as informações úteis relativas a preservação do ambiente, editais,

partilhar iniciativas que estejam a acontecer nessa área para que todos possam participar.

Uma  vez  que  desde  dois  mil  e  dezasseis,  todos  os  cidadãos  têm  acesso,pela  Lei

nº.26/2016, de vinte e dois de agosto, à consulta de documentação administrativa, porque

não ser o próprio Município a disponibiliza-la, uma vez que ela está acessível, e de forma

digital sem custos, temos todos os meios para isso.-------------------------------------------------------

-----  Aproveitamos,  ainda,  para  congratular  dois  movimentos  cívicos  que  nas  últimas

semanas tiveram destaque em Águeda, o SOS Cértima, que já devem conhecer, e o Alta

Vila de Pé, é bom ver que há vontade de as pessoas se unirem em prol de um objetivo tão

importante para todos e que a capacidade para a mobilização se está a materializar e  a ser

visível e esperemos que seja dada a força necessária para que estes movimentos consigam

perpetuar a sua vontade e que se traduza num benefício para todos e num Concelho com

muito mais salubridade.”-------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Meu nome é  Angelo  Reis,  sou  cidadão  da União  de  Freguesias  de  Recardães  e

Espinhel.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O assunto que me trás aqui hoje é um assunto que vem sendo problemático na minha

Freguesia já há alguns anos.-------------------------------------------------------------------------------------

-----  Há  uma  exploração  de  areia,  diga-se,  saibro  na  zona  denominada  por  zona  da

Gândara, Piedade, Espinhel. Cães vadios são um grande e grave problema, já cometeram

vários danos, tais como, capoeiras destruídas, mataram ovelhas, cabras, matam gatos e

comem, entram nos quintais,  sobretudo de noite, esta noite posso precisar,  era uma da

manhã, deviam ser vinte, trinta cães, todos a gritar ao mesmo tempo, para quem vive mais

perto,  eu  vivo  a  trezentos  metros  do  sítio  onde  estes  animais  vivem

abandonados.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Queria saber se alguém pode fazer alguma coisa porque é um desassossego total,

ninguém os protege, são os desprotegidos amigos do homem, são cerca de trinta, já contei

dezassete de uma vez, vinte e dois de outra, já contei trinta e dois há dias.------------------------

----- Em relação ao mesmo sítio, os caminhos continuam todos destruídos, a exploração do

saibro desbravou todos os caminhos existentes é o caos, as pessoas que querem ir aos

seus terrenos,  eu próprio nas férias tentei  chegar a um terreno que é do meu pai,  não

consegui, e como o meu pai muitos outros proprietários de outros pinhais e eucaliptais ali na
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zona.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Depois, encontrei lá, despejos, lixo dos mais variados graus de toxicidade tais como,

amianto,  pneus,  lã  de vidro,  relva  sintética,  restos  florestais  e  de jardinagem,  tubos de

canalização,  animais mortos a céu aberto,  tudo isto com graves consequências para os

lençóis freáticos que ali  existem. Já encontrei lá um porco morto inteiro, tirei  fotografias,

infelizmente, apaguei-as do telemóvel, na altura telefonei para os serviços camarários o que

me disseram foi: - “O Senhor com toda essa boa vontade, podia formar aí uma espécie de

proteção do ambiente, uma associação qualquer”, acho que não é a mim que compete fazer

isso.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Em relação  a  outro  assunto,  há na estrada da CERCIAG com a estrada que leva

Águeda  a  Aveiro,  os  semáforos  na  zona  da  Pecol,  os  semáforos  estão  intermitentes

contínuos do lado da Pecol, estão verde e vermelho para os outros lados consequentemente

vai abrindo e vai fechando, só queria saber o porquê deste sinal existir do lado da Pecol

intermitente com tudo o que custa,  passo lá  quatro,  cinco,  seis  vezes por  dia,  e o que

acontece é que, da Pecol tem o rei na barriga, passam os camiões e nós temos que ficar

parados à espera que os camiões passem e nós temos verde, isto acontece diariamente, há

dias andaram lá em obras, foi o caos, há hora de almoço toda a gente atravessava ninguém

se entendia, gostava de saber o porquê de do lado da Pecol continuar a ter o semáforo

amarelo intermitente? Porque é que eles são mais do que os outros e não têm vermelho,

amarelo e verde quando é necessário.------------------------------------------------------------------------

-----  Outra situação que já aqui foi aflorada mas que eu também não vou deixar passar,

antigo matadouro municipal de Águeda, centro de compostagem, centro de abandono de

tudo e de mais alguma coisa, lixos a céu aberto, por vezes chega à entrada da estrada, é a

entrada da minha Freguesia e a saída do Concelho ou a entrada no Concelho conforme

queiramos ver, é vergonhoso porque se eu tivesse uma casa naquelas condições à beira da

daquela  estrada  já  tinha  sido  chamado  à  atenção,  com  certeza  que  já  me  deviam  ter

mandado deitar abaixo, fazer alguma coisa, é deplorável olhar para aquele espetáculo, eu,

até em brincadeira, eu sou vogal da Assembleia de Freguesia de Recardães e Espinhel, em

brincadeira, no Natal passado disse: - O que nós temos a fazer é pôr o Pai Natal em cima

daquele masmarro que ali está pode ser que alguém faça alguma coisa mais útil por aquilo,

porque é vergonhoso.----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Em relação ao Natal que está aí a chegar, a iluminação pública é espetacular, mas a

iluminação pública das localidades é candeeiro sim, candeeiro não, funde um candeeiro são

três,  funde outro são cinco,  a ideia  da poupança é ótima,  mas na prática não funciona

porque não existe manutenção. A manutenção em alguns sítios é zero. No cruzamento da
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Órbita no IC2 mais de oitenta por cento dos candeeiros estão apagados, há anos que isto

acontece, também gostaria de saber porquê?---------------------------------------------------------------

----- Para terminar, se o Pai Natal é tão importante e estamos a chegar mesmo lá, queria

dizer: - Senhor Presidente, pense nisto, antes de mais o Pai Natal não é nenhuma figura

mítica do Natal, não tem nada a ver com os Reis Magos nem com o Menino Jesus, nem

com  nada  disso,  foi  inventado  por  uma  marca,  nunca  lá  fui,  sou  defensor  do  Partido

Socialista, como toda a gente sabe, na anterior legislatura também, nunca visitei tal espaço,

toda  a  gente  pergunta  porquê?  Porque  aquilo  não  diz  nada  a  ninguém  e  eu  não  sou

católico , nem gosto de nada disso, aquilo é um mero, diria, palhaço velho que ali está.--------

----- Chamo-me Miguel Bouça, sou de Oliveira do Bairro mas já estudei imensos anos aqui

em Águeda e neste momento resido cá.----------------------------------------------------------------------

----- Estou aqui a tomar a palavra pelo movimento de um grupo de cidadãos de Águeda

inconformados que nasceu naturalmente sem qualquer ligação política e que quando teve

acesso ao plano de requalificação do Alta Vila, ficou bastante preocupado e levantaram-se

demasiadas questões das quais:--------------------------------------------------------------------------------

-----  Que  sugestões  da  comunidade  foram  consideradas  no  projeto  final?  Podemos  ter

acesso às mesmas?------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Quanto ao corte das árvores,  como foi  feita  a seleção das espécies? Podemos ter

acesso ao documento técnico que justifica o corte?-------------------------------------------------------

----- Será mesmo necessária a aplicação de herbicidas? Tendo em conta a contaminação

dos solos  e  lençóis  freático  e  sabendo  que  o  Conservatório,  atualmente  na incubadora

cultural do Alto Vila, e a residência artística, estão em atividade.--------------------------------------

-----Quanto ao material que vai ser aplicado, tiveram em conta a sustentabilidade hídrica do

Parque visto que consta do projeto uma área impermeabilizada muito extensa e um sistema

de rega altamente intrusivo e dispendioso.-------------------------------------------------------------------

----- Sobre a estética do Parque e equipamentos urbanos, porquê a escolha de betão? Visto

que o Parque reveste um estilo clássico, romântico e com esta intervenção vai perder toda a

sua singularidade, desvirtuando completamente o testamento deixado pela Dona Maria de

Melo Corga, que visava a preservação patrimonial e cultural do Parque.----------------------------

-----  Perceber  se o  sistema de iluminação  respeitará  a fauna e  a  flora e  se  incluirá  no

equipamento o uso de energias renováveis?----------------------------------------------------------------

-----  Reparamos  também  que  o  projeto  inclui  uma  área  de  pavimentação  betuminosa

superior a nove mil metros quadrados, sendo que parte desta terá capacidade automóvel  e

questionamos,  que  necessidade  é  esta  tendo  em conta  que  é  um Parque  de  percurso

pedonal? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----  Visto  que  a  incubadora  cultural  está  completamente  descontextualizada  do  Parque

arquitetónicamente  e  tendo  como  referência  a  Quinta  das  Lágrimas  projetada  pelos

arquitetos destacados para esta requalificação, ficamos apreensivos com a obra que vai ser

feita.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Reparamos  também  que  a  Câmara  promove  a  educação  para  o  ambiente  e

desenvolvimento sustentável e espero que tenham estes valores com este projeto.-------------

-----  Para terminar, apelo ao bom senso, não apenas pelas questões climáticas bastante

atuais, mas tentar pensar no respeito e exemplo que vamos deixar para as gerações que aí

veem.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Ilda Tavares, estou aqui,  pela  primeira vez na Assembleia  e nesta Câmara,  como

representante de um bairro, na Rua do Casarão, na Borralha, moramos ali  há bastantes

anos e que não sabemos o porquê, gostaríamos de ser informados pelo facto de estarmos

numa zona residencial tipo um e permitirem, não sei quem, é isso que nós queremos saber,

quem é que licenciou ou que licenciamento é que deram a um pavilhão que foi construído,

quando temos uma zona industrial a um quilómetro e pouco, sabemos que esse pavilhão

está a laborar vinte e quatro horas por dia, o que tira todo o sossego a quem lá mora,

acordamos durante a noite com pancadas, com barulhos, cheiros terríveis que incomodam,

para a saúde pública, não é só de moradores que ali moram, mas no geral.-----------------------

----- Sabemos que essa empresa que trabalha para acessórios de moda, tais como, fechos,

apliques, fivelas, peças cromadas banhadas a ouro, prata e outros produtos químicos muito

poluentes  e  maus  para  a  saúde  pública,  o  que  provocam  cheiros  muito  fortes,

nauseabundos, barulhos, nós acordamos durante a noite.-----------------------------------------------

----- A poluição anda pelo ar, causa um mau estar a nível da boca, nariz, garganta, muita

irritação a nível da garganta estamos cansados.-----------------------------------------------------------

-----  A  empresa está  a laborar  desde abril,  maio,  aquilo  era um pavilhão,  não sei  se a

Câmara já tem conhecimento disso, nós moradores  gostávamos que alguém nos dissesse

se foi licenciado, se têm ou não conhecimento, o que fazer ?-------------------------------------------

----- Como tal queremos recorrer de toda esta situação porque está a prejudicar a saúde,

não só a nossa, como a saúde pública, é um desagrado constante que está a ser sentido

por nós moradores, coisa que nunca foi notado desde que ali habitamos.--------------------------

-----  Porque presamos também pelo bom ambiente  e pela  saúde pública,  todos nós em

grupo, solicitamos o empenho da Câmara, dos Vereadores, e convidamos até quem quiser a

ir, porque são vinte e quatro horas, eles fecham a meio da tarde de sábado e domingo, se

nós formos lá, e no final da Assembleia se quiserem ir apreciar os cheiros, não é sempre,

não são constantes, é o barulho constante, ainda esta semana, na quarta feira, a minha
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filha, era uma da manhã e disse para eu ouvir,estava tudo fechado, estavam as janelas e os

estores todos fechados e é aquele barulho.------------------------------------------------------------------

-----  Temos  aqui  vizinhos  que  acordam  sobressaltados  porque  além  daquele  barulho

constante, é a pancada, não sabemos se são balancés, prensas, não sabemos.-----------------

----- Gostávamos que alguém, a Câmara, nos dissesse alguma coisa, tomassem as devidas

providências, licenciaram o pavilhão para laboração? Para armazém até aceitamos, agora

para laborar, produtos químicos… -----------------------------------------------------------------------------

----- Atrás dessa empresa há um caminho público, que é a divisão de Freguesias de Águeda

e Borralha e Aguada de Cima, fazemos lá caminhadas, havia derrames de águas poluentes,

mal cheirosas, há pessoas que tiraram fotografias,aliás há elementos da Assembleia que

tomaram conhecimento, penso que o Senhor João Clemente lá passou algumas vezes e

que tem conhecimento disso, não sei.-------------------------------------------------------------------------

-----  Gostávamos  que  nos  dissessem,  licenciaram?  Porquê  licenciar  ali  uma  situação

daquelas quando temos uma zona industrial a um quilómetro?----------------------------------------

----- É uma zona residencial, temos uma estrada com muito movimento, mas nada daquilo

que  estamos  a  sentir  agora,  é  a  nossa  saúde,  é  a  saúde  pública  é  a  poluição

constantemente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Temos um vizinho que há vinte e tal dias, quase um mão que não dorme na casa, não

consegue,  tem a casa ali  ao lado,  a casa estava lá construída...estamos desagradados,

estamos descontentes, porque é uma zona residencial não havia necessidade daquilo.-------

Tenho  aqui  um abaixo  assinado  para  deixar  para  o  Senhor  Presidente  da  Assembleia,

Presidente da Câmara, que gostaríamos que fosse visto, analisado e que nos dissessem

alguma coisa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Deixamos dúvidas, onde está uma estação de tratamento? Para onde estão a levar

essas águas com esses químicos? Não sei que químicos é que usam, nem me compete a

mim averiguar isso.-------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Agradecemos que tomem providências e que nos digam alguma coisa.”----------------------

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

----- “Vou tentar responder a algumas questões porque algumas pessoas que interviram no

momento do público fizeram tantas, tantas questões, levantaram tantos, tantos problemas

que me vejo impossibilitado de lhes tentar sequer de dar resposta, porque, efetivamente,

houve pessoas e a Dona Dina Duarte, foi o exemplo mais flagrante, que foi de seca à meca,

não se sente bem em Águeda, a ideia dela é que tudo aquilo que foi feito, sobretudo nos

últimos anos, teremos que destruir para lhe fazer a vontade.-----------------------------------------

----- Relativamente à Dona Fernanda Melo, agradecer-lhe o facto de me ter lembrado que,
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efetivamente, num evento onde estivemos e o Município de Águeda esteve muito bem, no

sábado  passado,  em  Castro  Daire,  houve  um  evento  promovido  pela  Altice,  em  que

apresentou as cem primeiras freguesias do País, que têm cobertura cem por cento de fibra,

Águeda tinha sete, entre essas cem a nível Nacional.----------------------------------------------------

----O interessante da história é que, aqui na Região da nossa Comunidade Intermunicipal,

mais nenhuma Câmara estava representada, com uma única sequer, isto, naturalmente que

nos deixa felizes.----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Curiosamente,  fui  receber  o  tal  certificado,  que  fizeram  questão  de  entregar  ao

Município de Águeda e que muito nos honra, e nesse momento, tal como a Dona Fernanda

Melo falou, só me lembrei das que faltavam, foi isso que pedi e trouxe de lá o compromisso,

mas é um compromisso que compete ao operador, à Altice Portugal, de que durante o ano

de dois mil e vinte, teríamos uma cobertura integral do Município, isso,  já fiz questão de o

partilhar de uma forma muito orgulhosa.----------------------------------------------------------------------

----- As Freguesias/União de Freguesias em falta são: Aguada de Cima, Travassô e Ois da

Ribeira, Belazaima, Castanheira e Agadão, Préstimo e Macieira de Alcoba, é com estas, que

a partir de agora, se concentra toda a nossa força no sentido de fazermos com que esta

entidade continue o ótimo trabalho que está a realizar no nosso Concelho e prossiga tão

rápido quanto seja possível, tenhas estas auto estradas de comunicação que isso sim, acho

que  contribuem  muito  para  a  coesão  do  território  e  que  nos  permitem,  inclusivamente,

trabalhar  a  partir  dessas  zonas  e  isso  indiscutivelmente  contribui  para  a  fixação  da

população.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Relativamente  à  questão  da  cratera  de  Travassô,  há  alguns  meses,  poucos,  tive

conhecimento dessa existência, já lá estive, pelo menos, três vezes, estou a procurar uma

solução, nomeadamente com os proprietários, efetivamente, o que se tratou foi um poço que

abateu e cedeu encostado à estrada e a estrada deslizou para ali. A perigosidade existe,

apesar da sinalização que está no local, estamos finalmente a procurar uma solução.---------

----- A minha desculpa em nome dos serviços da Câmara porque isso não chegou ao nosso

conhecimento e ficou de alguma forma parado nos serviços, o andamento desta situação, já

tive o cuidado de ter  essas palavras de desculpa relativamente às pessoas diretamente

servidas, já agora, ficam a saber que é uma rua secundária, não é nenhuma rua central com

grandes  movimentos,  mas  nem isso  nos  diminuiu  a  preocupação  em resolvermos  esta

questão.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Que fique aqui claro que, é uma situação bastante complicada, algo complexa, e que

resulta de um trabalho que não foi feito devidamente há uma série de anos, quando foi

construído o muro e foi feito o alargamento daquela rua, efetivamente isso aconteceu dessa
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maneira.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente à Cláudia, acho que o que está aqui em causa é o Parque de Alta Vila,

sobretudo  as  árvores  e  o  nosso  património  vegetal,  quero-vos  dizer  que,  quando  vejo

sobretudo jovens envolvidos  e com vontade de zelarem por aquilo  que é de todos nós,

somos parceiros. Não me chateia, minimamente, ver qualquer tipo de oposição.-----------------

----- Em termos de projeto, só conheço um tipo de projetos que não têm qualquer tipo de

erro, ou que não sejam passíveis de revisão em obra, sabem quais são? São aqueles que

nunca são realizados, esses nunca têm problemas, esses são perfeitos.---------------------------

----- O projeto de Alta Vila, não sei se tem algum tipo de defeitos, terá com certeza porque

vai ser concretizado e vai ser concretizado com a máxima atenção de todos nós, nossa e

vossa, convido-vos a não se demitirem dessa função de ficarem a olhar, de nos chamarem a

atenção, por uma razão muito simples, porque aquilo que for esquisito, por exemplo, Miguel,

não vai haver nenhuma estrada alcatroada com carros a transitar dentro de Alta Vila, não

vale  a pena estarmos a ir  por  aí,  nós temos lá  pavimento  betuminoso mas é nas ruas

envolventes, naquela rua Dona Maria de Melo Corga, se, estiverem com ideias de lá passar,

nem que seja  o elétrico,  desculpem,  não,  estamos tranquilos  e se  for  preciso  emendar

alguma coisa que não esteja bem no projeto, emendamos.---------------------------------------------

-----  Estamos indiscutivelmente do mesmo lado, estamos preocupados,  este Executivo já

deu mostras e continuará a dar mostras que gosta tanto, tanto de árvores. Já plantamos

milhares  e  zelamos  por  elas,  às  vezes  algumas  secam  e  ficamos  tristes  e  temos  que

preservar, mas temos que tomar decisões relativamente a algumas que precisam.--------------

----- Na nossa cidade, consigo identificar duas ou três, já discutimos várias vezes, com os

serviços  técnicos,  sobre  algumas  que  já  perderam  toda  a  componente  urbana,  aquela

qualificação urbana para poderem estar, e neste momento, já são um problema para um

conjunto de pessoas.-----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Temos que zelar por isto, mas temos que perceber estas coisas e decidir, porque temos

que decidir, temos que tomar decisões para avançar.-----------------------------------------------------

----- Houve um pedido para  terem acesso ao projeto, sobretudo um acesso documentado e

explicado  por  quem o  possa  explicar,  penso  que  já  foi  marcado,  vou   fazer  por  estar

presente, mas não é questão eu estar presente, quero é que sejam esclarecidos, quero que

também  debitem  as  possas  preocupações,  para  nós  ficarmos  mais  atentos  e  em obra

fazermos com que a asneira não aconteça.------------------------------------------------------------------

----- Há uma coisa que temos aqui e isso é que é importante, o Parque de Alta Vila já vinha a

ser não tão bem tratado de há muitos anos, isso é assumido e será assumido por todos, o

Parque de Alta Vila diria que há muitos, muitos anos que não tem vindo a ser devidamente
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tratado, mas em dois mil e treze aconteceu ali um desastre, aquele temporal foi um desastre

e a partir dali, durante estes anos todos.----------------------------------------------------------------------

-----  Curiosamente,  eu acho que de todos os projetos que nós temos em curso, o mais

participado de todos, aquele que se procurou muito mais a participação dos cidadãos foi

claramente com a  questão da reabilitação do Parque.---------------------------------------------------

----- Nós fizemos todo um conjunto de apelos às pessoas e aos cidadãos das mais variadas

formas e até algumas invulgares e tivemos algum tipo de participações. Hão-de reparar que

a qualidade das participações não é toda por igual, mais, há lá situações e sugestões que

são absolutamente  contraditórias,  estou-me a lembrar,  por  exemplo,  que havia  algumas

pessoas a dizerem e a defenderem que o Parque deveria ficar aberto e outras a dizerem

que teria que ficar fechado, havia que tomar uma decisão, aberto ou fechado, não dá para

ficar a meias. Precisamos de perceber este tipo de coisas e efetivamente procurou-se isso.--

-----  Mas,  neste momento,  seis  anos depois,  tanto tempo depois,  é  altura de fazermos,

vamos todos tentar que se faça e que o Parque de Alta Vila saia efetivamente reabilitado.----

----- Nós não estamos aqui com espírito destrutivo e de destruir o quer que seja, não, bem

pelo contrário, a colaboração de todos quando seja bem, seja do Bloco de Esquerda, seja

do Movimento que nasça, é perfeita venham elas e venha a participação dos cidadãos com

boa  intenção,  com  intenção  de  ajudar  e  estarmos  aqui  a  defender  aquilo  em  que

acreditamos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente ao Senhor Ângelo Reis, levanta aqui algumas questões que ultrapassam

e extravasam a competência da Câmara Municipal, mas fala-nos aqui de cães vadios e eu

queria-lhe dizer que os cães vadios, naquela zona, já foram sinalizados, os nossos serviços

apanharam alguns,  em determinadas alturas,  e também já tiveram a oposição a que se

apanhassem alguns cães porque se trata de uma matilha relativamente complicada, mas

também tiveram a oposição porquê? Porque há aqui cães que têm donos supostamente.-----

----- Até estava para lhe perguntar, alguns destes animais que já foram referenciados, vivem

perto desta zona de areia e supostamente são alimentados, inclusivamente.----------------------

---- Atenção, alguns destes cães já fizeram estragos grandes, nomeadamente em rebanhos

e outras coisas do género, e sei que os nossos serviços tiveram a oposição de algumas

pessoas  e  algumas  delas  que  se intitularam,  portanto,  acho  que  há  aqui  outro  tipo  de

responsabilidades  em  algumas  destas  situações,  vamos  continuar  a  tentar  apanhar  os

animais, não iremos apanhar todos.----------------------------------------------------------------------------

----- Montureiras, lamentavelmente, o civismo de alguns cidadãos leva-nos a que elas vão

surgindo  por  aí,  nós  temos  ao  longo  do  tempo  vindo  a  fazer  e  alguns  dos  Senhores
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Presidente de Junta têm vindo a testemunhar isso, algumas operações de eliminação das

montureiras, mas o que é certo é que não conseguimos.------------------------------------------------

----- O mesmo se aplica a questões do matadouro. Queria partilhar convosco um problema e

um dilema que nós temos.  Não gostamos do  aspeto  que  apresenta  o  matadouro,  mas

queria-vos dizer que do ponto de vista da funcionalidade, efetivamente, nós conseguimos

tirar imensas toneladas, sobretudo dos caixotes do lixo, que depois todos nós temos que

pagar,  além  disso  conseguimos  que  aqueles  materiais  sejam  bem  encaminhados  para

biomassa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Agora o que não se percebe e o que nós temos uma dificuldade muito grande em

contrariar  são  os  outros  resíduos  inadequados  que  pessoas  sem  qualquer  tipo  de

escrúpulos lá continuam a colocar.-----------------------------------------------------------------------------

----- Nós temos vindo a ponderar e vamos ter que tomar decisões para mudarmos aquele

local  de  sítio,  mas  também  percebemos  que  ele  precisa  de  estar  num  sítio  que  seja

minimamente apelativo para que toda a gente que tem verdes os possa levar ou seja um

sítio  de  acessibilidade  rápida  e  que  seja  de  alguma  forma  visível,  é  isto  que  nós

entendemos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Uma das coisas que nós não podemos fazer é termos aquilo fechado, para estar aberto

às horas de expediente porque acho, curiosamente a parte do sucesso desta questão é a

disponibilidade permanente do espaço onde as pessoas, a título individual, podem levar os

seus resíduos verdes a qualquer hora.------------------------------------------------------------------------

-----  Temos tido algumas situações que vamos identificando e vamos tentando contrariar

com os meios que temos, no outro dia fui lá dar com um cavalheiro que estava com uma

camioneta de eletrodomésticos, máquinas de lavar e frigoríficos, a despejá-la lá, isto é uma

coisa inaceitável, estava lá, já de noite, com uma desfaçatez tremenda e curiosamente trazia

aquilo de outro município vizinho, é isto que nós temos.-------------------------------------------------

-----  Relativamente à questão dos semáforos,  sinceramente, não tenho conhecimento da

questão do intermitente, vou ver o quê e o porquê sem qualquer tipo de questão e sem

nenhuma gravidez de reis, não conheço nada dessas coisas e claramente não. Não vale a

pena irmos por aí, vou tratar de saber, não tinha conhecimento disso, nunca saí do lado da

Pecol, portanto não tenho conhecimento dessa parte.----------------------------------------------------

----- Ilda Tavares, a questão do pavilhão.---------------------------------------------------------------------

----- O pavilhão em termos de construção e na parte que compete à Câmara Municipal, foi

construído com licenciamento, o nosso PDM e o Regimento Geral de Edificações Urbanas

que é  uma lei  Nacional,  permite  que  neste  tipo  de zonas habitacionais,  aquele  tipo  de

pavilhões sejam feitos.---------------------------------------------------------------------------------------------
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-----  A utilização do pavilhão,  já  tivemos denuncias  disto,  estamos a pedir  às entidades

competentes  que  o  avaliem,  desde  a  ASAE  a  outro  tipo  de  entidades,  nomeadamente

ligadas  à  área  do  ambiente,  porque  a  Câmara  não  tem competência  para  chegar  lá  e

identificar eventuais poluentes que lá estejam, essa parte são outras entidades e é por aí

que nós estamos a ir.-----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Não nos podem pedir que nós extravasemos as nossas competências  e façamos aquilo

que não temos competência para fazer.”---------------------------------------------------------------------

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

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

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

----- “O assunto que hoje aqui me traz e que está na ordem do dia na comunicação social e

nas redes sociais é a questão do Rio Cértima, mas esta questão não é nova para nós aqui

na Assembleia, nem para os membros eleitos em dois mil e dezassete e menos ainda para

os que já cá estavam. Eu própria, à semelhança de outros deputados municipais, já aqui vim

falar por diversas vezes sobre este assunto, nomeadamente na Assembleia de dois mil e

dezassete, oito de setembro de dois mil e dezassete, vinte e oito de fevereiro de dois mil e

dezoito, vinte e um de setembro de dois mil e dezoito.----------------------------------------------------

----- Na Assembleia de setembro de dois mil e dezassete, o Dr. Gil Nadais, então Presidente

do  Executivo,  no  qual  o  Senhor  Presidente,atual,  era  Vice-Presidente,  já  reconhecia  a

urgência  deste assunto,  identificou  até parte do problema como sendo ipsis  verbis,  dos

municípios que estão a montante, portanto, têm as ETARS a descarregar para o Cértima e

essas  ETARS  são  mais  antigas,  eles  não  aderiram  à  SIMRIA  na  altura,  e  não  têm  o

tratamento terciário.  Disse ainda que ia exercer pressão junto das autarquias e junto do

ministério.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Também em reunião  do  Executivo,  em janeiro  do  ano seguinte,  foi  abordada  esta

problemática em que o Vereador Paulo Seara, se associou à Vereadora do PSD, Drª. Luisa

Carvalho, impugnaram pela rápida resolução desta situação sugerindo até que fosse tida

uma abordagem clara com os Municípios de Anadia, Mealhada e Oliveira do Bairro e que se

fizesse chegar uma missiva ao Ministério do Ambiente em nome do Executivo Municipal,

expondo  a  indignação  dos  Munícipes  pelo  lançamento  das  águas  das  ETARS  no  rio

Cértima.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Sabemos  que  foram  apresentadas  candidaturas  por  algumas  juntas  de  freguesia

ribeirinhas, sabemos que tem havido conversações entre as Câmaras de Águeda e Oliveira

do Bairro,  sabemos que existiram processos de contra  ordenação levantados  contra os

Municípios prevaricadores.---------------------------------------------------------------------------------------

Ata da 4ª. Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 27 de setembro, 2 e 8 de outubro de 2019



25

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

----- Portanto, para alguns mais distraídos ou para aqueles que dizem que os políticos não

se interessam por nada, este escândalo parece caído do céu, para outros, para nós, para os

deputados municipais, para as juntas e para este executivo, a questão não é nova e tem

merecido a nossa atenção,  porque deve ser  assim que se defendem os interesses dos

nossos concidadãos, os interesses da nossa cidade e das nossas freguesias.--------------------

----- Presentemente, como sabem, criou-se um movimento que pretende até legalizar-se, o

Movimento SOS Rio Cértima  Pateira, constituído por muitos cidadãos da minha freguesia

que preocupados com o estado do rio Cértima encetaram algumas iniciativas para tentar

resolver a situação.-------------------------------------------------------------------------------------------------

----- E não é preciso ser uma Greta Thunberg, para considerar que o assunto é realmente

grave e importante e o estado do rio Cértima é um assunto que nos deve preocupar a todos

e se nós, Deputados Municipais e Executivo, com toda a boa vontade do mundo, porque é

isso que nos move e ninguém pense o contrário, não temos conseguido resolver a situação,

ainda  que,  aparentemente  pudéssemos  ter  outros  meios  e  recursos,  deveremos  então

juntar-nos aos nossos munícipes  e irmos  reboque,  mesmo achando que deveria  ser  o

contrário.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Vejam, inclusive, que foi preciso este Movimento constituir-se e insurgir-se para que o

Município da Mealhada, na quarta-feira última, em Assembleia Municipal e o de Anadia, hoje

mesmo,  na tarde  do  dia  de  hoje,  assumissem uma posição  pública  em relação  a  este

assunto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- E isto, caros colegas, para além de criar a ilusão nos nossos concidadãos de que nós

não queremos saber, que não nos preocupamos, que o que nos move são os interesses

pessoais, descredibiliza a política.------------------------------------------------------------------------------

------ Aqui fica este desabafo de alma, em véspera de eleições legislativas, de quem anda na

política há vinte anos, fará no próximo ano, movida apenas pelo interesse em ajudar, em

contribuir para que se faça melhor, em fazer alguma coisa pela minha cidade e pelos outros

cidadãos ao invés de estar em casa no sofá ou com os meus filhos.---------------------------------

----- Porque fazer política deve ser isto e no dia em que eu deixar de acreditar que o que

move os candidatos a políticos é pelo lugar que almejam ocupar fazer alguma coisa pelos

outros e não, como muitos dizem, servir interesses pessoais, ter um lugar, um vencimento

ou uma regalia,  caros  colegas  municipais,  nesse dia  arrumo as  minhas botas.  Estou  à

vontade  para  dizer  isto  porque  não  tenho  qualquer  tipo  de  ambição  a  este

nível.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Desabafos à parte, quero dizer-vos ainda que na passada sexta-feira, este Movimento

organizou  um  plenário,  em  que  alguns  de  nós  estivemos  presentes,  inclusive  alguns
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Presidentes de Junta, o Senhor Presidente da Câmara e onde foram prestadas informações

sobre iniciativas que se têm desenvolvido a este propósito e as que se pretendem ainda

encetar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Foi com muito agrado que vi, há pouco, um post do Senhor Presidente da Câmara, no

facebook e que lhe lanço o repto, lançarei de seguida, para que nos informe a todos, aqui,

neste local, na Assembleia Municipal, que eu penso e continuo a acreditar que é o local

próprio  para  que  se  prestem  contas  sobre  as  iniciativas  municipais,  sobre  aquilo  que

preocupa os munícipes, nesse sentido, lanço o repto ao Senhor Presidente da Câmara para

que este preste este esclarecimentos, nomeadamente os que prestou há uma semana atrás,

os que prestou, há pouco, no facebook, aos Deputados Municipais, há comunicação social,

aos munícipes aqui presentes e aos que nos assistem através do Águeda TV.”------------------

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

----- “ Senhor Presidente aquilo que me trás aqui é uma questão muito curtinha, nos últimos

dias tenho recebido algumas imagens e algumas preocupações de alguns munícipes no que

toca à recolha de resíduos urbanos, basicamente nos contentores.----------------------------------

----- Vejo que de tempos a tempos, alguns ciclos de três meses em três meses, de quatro

em quatro meses, a situação degrada-se, aquilo que lhe faço  basicamente é um pedido e

de alguma forma para que se consiga resolver esta questão de uma vez por todas, porque

nas periferias da cidade tudo isto se agrava.----------------------------------------------------------------

----- Em frente a minha porta, garantidamente, há três semanas que não passa lá o camião a

recolher o contentor do lixo, se juntarmos a isso a falta de civismo de muitas das pessoas

que depositam tudo e mais alguma coisa, desde animais mortos, restos de comida, aquilo

fermenta e fica ali  semanas e semanas a fio e torna-se também uma questão de saúde

pública.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Basicamente aquilo que lhe peço é que tentemos resolver isto de forma mais breve,

porque também, enquanto munícipe, sinto que é um problema real e que deveremos fazer

alguma coisa por ele.-----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Também nunca se falou tanto de ambiente como se fala hoje, temos preocupações com

os rios, com a poluição, com o tratado de Paris, acho que a mentalidade está a mudar e

devemos fazer alguma coisa por isso. ------------------------------------------------------------------------

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

-----  “  Depois  da  intervenção  da  minha  colega  Marlene,  que  foi  brilhante,  gostaria  de

começar  por  uma frase de alguém  que  já  não  está  entre  nós  e  que  fazia  parte  desta

Assembleia: - “ Connosco a Assembleia Municipal é um palco de debate, onde deve ser

garantido o contraditório objetivo entre todos os intervenientes”,  Gil Abrantes. Isto traduz
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bem aquilo que foi a intervenção e diz bem o sentido com que todos nós devemos estar

aqui, nomeadamente o contraditório e darmos propostas e darmos sugestões que é para

isso que fomos eleitos.---------------------------------------------------------------------------------------------

----- Antes de mais, queria agradecer a intervenção da minha conterrânea Fernanda, fico

contente de saber que ela acha que eu tenho fibra, é bom, porque o cargo de Presidente de

Junta a isso obriga, que nós tenhamos fibra, no entanto tenho que deixar aqui claro que não

tenho fibra da Altice, só tenho da outra, daquela para enfrentar o cargo, e de facto não

existe fibra em Travassô, existe sim uma pequena linha para algumas empresas, tem a ver

com uma parte técnica, não me peçam a mim para explicar isso, também já deixei,  esta

semana, em conversa com o Senhor Presidente da Câmara o apelo para que, a fibra que foi

inaugurada em Castro Daire, no passado sábado, seja colocada em todas as freguesias.

Travassô e Ois da Ribeira, foi sempre um problema, no tempo da Cabo Visão, também já

não tínhamos cabo, agora também não temos essa situação, numa linha de ligação entre

Águeda e Aveiro, de facto somos uma Freguesia excluída, o que é uma pena.-------------------

----- A minha primeira intervenção tem a ver com o seguinte:-------------------------------------------

-----Como  vós  sabeis,  nos  passados  dias  cinco  e  doze,  do  presente  mês,  deflagraram

incêndios  na minha União  de Freguesias  e eu gostaria  de agradecer  publicamente  aos

Bombeiros  de  Águeda  e  às  demais  corporações  regionais  e  nacionais,  gostaria  de

agradecer às unidades locais e associações de proteção civil, ao INEM, ao serviço municipal

de proteção civil, ao exército, aos pilotos dos helicópteros e aviões e a todas as entidades,

instituições  e  cidadãos  que  abnegadamente  apoiaram  esta  União  de  Freguesias  nos

incêndios que deflagraram neste período.--------------------------------------------------------------------

-----  Uma  palavra  especial  à  Câmara  Municipal,  na  pessoa  do  Senhor  Presidente  da

Câmara,  Enfermeiro  Jorge  Almeida,  aos  Presidentes  de  Junta  pela  sua  preocupação,

presença e envolvência. Sem vocês seria difícil proteger as nossas populações deste flagelo

que nos atingiu durante vários dias, o meu obrigado em nome da União de Freguesias de

Travassô e Ois da Ribeira.----------------------------------------------------------------------------------------

------ Nesse seguimento e porque é nossa obrigação não só estar aqui para questionar ou

repudiar  alguma  questão  em  relação  ao  Executivo  da  Câmara,  em  relação  ao  nosso

Concelho, mas também para fazer sugestões.--------------------------------------------------------------

----- Nós estamos numa época em que o Executivo irá deliberar acerca daquilo que são as

propostas de orçamento que virão a esta Assembleia. Gostaria e falo em meu nome e não

no da União de Freguesias a que presido, e penso que é uma situação transversal a todos

os meus colegas, que fosse criada uma rubrica no orçamento da Câmara, com um valor

expressivo, à semelhança do que fazem Concelhos nossos vizinhos, para a criação de uma
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verba  para  o  arranjo  de  caminhos  agrícolas  e  florestais,  é  completamente  descabido

pensarmos que agora vamos poder arranjar tudo e que vamos ser os salvadores disto tudo

mas, pelo menos, que nós tenhamos uma verba significativa para em zonas, dou o exemplo

da minha  freguesia,  zonas  perto  de  povoamentos  habitacionais  e  industriais,  possamos

fazer, através da Junta, se quiser diretamente, um arranjo significativo para uma mais rápida

intervenção acerca dos meios de socorro, no caso de incêndio, para proteger as pessoas e

bens.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Nós sentimos isto, estou em funções, como sabem, há seis meses, sentimos isto na

pele que foi o facto de bombeiros quererem passar para  apagar o fogo e não passarem por

lado nenhum, a Câmara não tem meios, com o vós sabeis, não temos niveladora, não temos

máquina de arrasto mas talvez seja tempo de pensarmos, ou através da engenharia militar,

como  o  Concelho  de  Sever  do  Vouga  está  a  fazer,  há  vários  meses,  ou  através  de

empresas  especializadas  para  isto,  colocarmos  uma  verba  e  de  uma  vez  por  todas,

delimitarmos zonas nas nossas Freguesias, estas zonas de risco, perto de casas e perto de

empresas, a par daquilo que os GIPS fazem e que nos vão ajudar também e que têm feito

um bom papel, mas infelizmente, eles são poucos para tantas ocorrências, no sentido de

protegermos casas e bens.---------------------------------------------------------------------------------------

----- Deixo aqui o apelo, para ver isso expresso no próximo orçamento, ao Executivo.----------

----- Uma das coisas que me trás aqui, tem sido uma situação já falada em reuniões com

Presidentes de Junta, já faladas pessoalmente entre mim e o Senhor Presidente da Câmara,

já debatidas com técnicos da Câmara, tem a ver com a iluminação pública.------------------------

----- Nós não somos eleitos só para abanar bandeiras, nós não somos eleitos para descerrar

placas, nós somos eleitos é para quando a população precisa de nós, e precisa de nós para

estas coisas, tais como outras que vieram aqui hoje ser faladas pelo público e bem, mas

também, no caso de uma iluminação pública que é neste momento um flagelo do Concelho.-

-----Senhor Presidente da Câmara dir-me-á, como já disse, que é uma medida economicista,

desligarmos luminárias, nós não estamos a fazer serviço público, na minha opinião, dou o

exemplo  concreto  da minha freguesia,  perdoem-me os demais,  mas tenho que falar  do

conhecimento de causa, dou o exemplo da Varanda de Pilatos, as curvas em direção ao

Almear,  que  todos  vós  conheceis,  nós  temos  lá  situações  de  luminárias  desligadas,

desligam, por exemplo,  seis luminárias seguidas,  aquilo  fica uma escuridão,  no caso de

alguém que passe de carro de noite, as luzes do carro acabam por iluminar, no entanto, nós

temos dezenas de pessoas que moram em Freguesias como, Eirol, Requeixo, Taipa, etc.,

que trabalham em Águeda e que trabalham por  turnos,  à  noite,  basta estar  à beira da

Estrada 230 para presenciar isto, vão de bicicleta, de bicicleta elétrica e de motorizada e
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passam naquilo,  aquilo  é  uma escuridão,  é  um túnel.  Que  me perdoem,  mas nós  não

estamos aqui a fazer serviço público, estamos aqui, digamos, a tirar uma coisa às pessoas

que foi uma coisa adquirida ao longo dos tempos.---------------------------------------------------------

----- Queria pedir, sei que a EDP é responsável sobre esta matéria, sei que os técnicos da

Câmara têm passado, desculpem-me a expressão, as passas do Algarve, em matéria da

situação de tentar apelar para que haja intervenção sobre isto, mas nós temos luminárias,

em Travassô e Ois da Ribeira, por serem arranjadas, já comunicadas de todas as maneiras

e feitios, há quase há um ano e continuam por arranjar. Temos um serviço que vem reparar

uma determinada rua, chega a um cruzamento onde está outra luminária fundida e não a

arranjam, vão-se embora.-----------------------------------------------------------------------------------------

-----  Acho  que  todos  nós,  devíamos  aqui  unir-nos  em  torno  desta  situação,  não  é  só

Travassô e  Ois  da Ribeira,  é  o  Concelho.  Penso  que o  Executivo  devia  repensar  esta

questão  das  luminárias  desligadas,  não  estamos  a  fazer  uma  melhoria,  dou  aqui  um

exemplo  que  é  flagrante,  vamos  a  concelhos,  mais  interiores  do  que  o  nosso,

nomeadamente  Vouzela,  todas  as  luminárias  já  são  em  ledes,  povoações  com  cinco

moradores, têm iluminação que até eu digo, é excessiva. Nós, em zonas com dezenas de

casas,  como  eu  tenho  bairros  em  Travassô  e  Ois  da  Ribeira,  com  luminárias

apagadas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Por fim, queria deixar somente uma única situação, todos sabeis que faz dois anos este

mês que, o Executivo da Câmara e os meus colegas, eu não infelizmente, que se encontram

em funções deste mandato, queria apelar, ao Senhor Presidente da Câmara, aos Senhores

Vereadores, é tempo de Travassô e Ois da Ribeira sentir que, de facto, é o mandato das

freguesias, sentir que existe obra para além da cidade, que existe obra também na nossa

freguesia a par de outras freguesias, isto porquê? Porque relembro, há muita coisa que, de

facto,está prometida, muita coisa que está falada entre nós, queria deixar um apelo  público

para  que  consigamos  unir  esforços  e  vontades  e  de  alguma  forma  possamos  dar  às

pessoas de Travassô e Ois da Ribeira, porque o Senhor também foi eleito por Travassô e

Ois  da  Ribeira,  foi  eleito  por  todo  o  Concelho,  neste  sentido,  darmos algum motivo  de

orgulho às pessoas para dizerem: - Sim senhor, estamos a sentir que a Câmara Municipal

está a fazer obra em Travassô e Ois da Ribeira.-----------------------------------------------------------

----- Queria deixar aqui o apelo, estamos a meio do mandato, não há tempo para fazer novo

começo, mas há tempo para fazer novo fim.”----------------------------------------------------------------

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

----- “Faço esta intervenção a fim de questionar o motivo pelo qual ainda não foi facultada a

informação que solicitei a vinte e seis de junho, no seguimento da Assembleia Municipal de
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maio, o assunto em questão é o acesso à publicação do anúncio de contratação de um

nadador salvador para as piscinas municipais,  motivo pelo qual a piscina exterior esteve

encerrada  no  verão,  segundo  as  declarações,do  Senhor  Presidente  e  do  Senhor  Vice-

Presidente, quando questionados sobre o facto na referida Assembleia.----------------------------

------ Wilson José de Oliveira Dias Gaio – PUF Barrô e Aguada de Baixo ------------------------

-----  “Venho,  como é óbvio,  muitas questões seriam hoje  colocadas,  nós temos sempre

muitas  situações  e  problemas  nas  nossas  freguesias,  mas  venho  precisamente  no

seguimento da intervenção da Marlene Gaio, sobre o Cértima.---------------------------------------- 

----- Nós já aqui falamos vezes de mais sobre o problema do rio Cértima e sobre a Pateira e

para quem anda nestas coisas, a Marlene, há mais tempo do que eu, apesar de ser mais

nova, já ando na política há alguns anos e custa bastante dizerem-nos na cara que nós não

fazemos nada.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Além  das  intervenções  que  foram  feitas  nesta  Assembleia  Municipal,  gostava  de

lembrar também que tanto eu, como outros colegas Presidentes de Junta, Câmara, temos

feito  apelos,  nomeadamente  a  alguns  deputados  que  já  passaram pela  Assembleia  da

República,  não estou a falar da Drª.  Carla Eliana, e de outras situações de políticos em

exercício de funções de competência, ou deputados também ainda nesta legislatura, e o que

é certo é  que nós vamos vendo todas as situações do nosso Concelho a ficarem para

trás.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Queria  aproveitar  este  tema  para  agradecer  o  trabalho  do  Senhor  Presidente  da

Câmara, disse-o em Barrô, tenho que repetir, porque tento ser o mais justo possível.----------

----  O Senhor  Presidente da Câmara,  muito mais nestes últimos tempos,  não depois  do

Movimento  SOS,  ainda  antes  disso,  tem feito  uma  série  de  diligências  que  têm e  vão

culminar em alguns resultados muito positivos, por isso quero publicamente deixar-lhe os

meus parabéns, até por rebocar o seu colega de Oliveira do Bairro.----------------------------------

-----  Queria deixar  aqui  uma nota,  estamos em período de eleições,  temos a felicidade,

penso que é felicidade, de ter várias candidatas,a Drª. Carla Eliana, a Drª. Ana Miguel e a,

não sei se é Drª. ou não, a Inês Tafula, são três mulheres que estão a dar a cara para a

Assembleia da Republica, tem candidatas em três partidos, queria deixar às três e a todos

os políticos de âmbito Nacional um repto, nós estamos isolados, não é o Cértima, não é a

Pateira, é tudo. Nós só existimos em Portugal para produzir, Águeda produz, paga impostos.

----- Esta semana e a semana passada, por razões profissionais, tive que ir a Lisboa, tenho

que fazer sempre mais uma hora de caminho, mais trinta ou quarenta quilómetros, para

evitar andar por carreiros, para ir o mais rápido possível e vir o mais rápido possível. De

uma vez por todas entendam-se, Senhor Presidente da Câmara entenda-se com o Senhor
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Presidente de Anadia, entenda-se com o Senhor Presidente de Oliveira do Bairro, arranjem

um acesso à A1, para nós nos desenrascarmos, porque efetivamente é penoso ir a Coimbra

ou para Lisboa ou ir ao Porto, já não falando em ir a Aveiro que é aqui ao lado.”-----------------

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

----- “Antes de mais uma nota prévia, não poderia obviamente deixar de referir, a questão do

Cértima, não vou falar muito mais do que aquilo que já falei, dizer apenas que esta questão

é uma questão mais complexa do que aquilo que aparentemente se apresenta , não é só a

questão da limpeza que está aqui em causa, é também os agentes poluentes, em todas as

intervenções que eu tive oportunidade de fazer,  designadamente,  enquanto deputada na

Assembleia da Republica, fiz sempre questão de referir essa questão, porque não basta nós

procedermos à limpeza do Cértima é também necessário atuar sobre os agentes poluentes

que existem, estão identificados e é preciso atuar sobre eles.------------------------------------------

-----  Dizer  também,  no  que  se  refere  aquilo  que  o  Wilson  Gaio  aqui  disse  há  pouco,

nomeadamente quanto à ligação à auto estrada,  lembrar,  mais uma vez,  tal  como aqui

também  já  referi  anteriormente,  e  por  força,  não  só  da  minha  ação,  mas  dos  demais

deputados eleitos pelo Partido Socialista na Assembleia da Republica, a ligação de Águeda

à auto estrada e também a já tão sempre falada ligação a Aveiro, são duas obras que estão

inscritas, neste momento, no Plano Nacional de Investimentos e esperemos que possam vir

a ser uma realidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Agora, também lhe digo, porque para mim estar na política também sempre foi estar de

forma séria, não vou prometer e acho que também depois  de  tanto que já todos vimos, até

temos uma placa com o inicio do traçado que nunca se chegou a concretizar, eu, muito

sinceramente, junto-me ao coro daqueles que dizem que só acreditam quando virem, agora,

de mim, aquilo que posso garantir é que sempre lutarei por essa ligação, que para mim é a

ligação Águeda- Aveiro e não a ligação Aveiro- Águeda, como tantas vezes vejo chamar e

por isso também dar nota desse aspeto.----------------------------------------------------------------------

----- Voltando a outras questões, queria também aqui referir aquilo que já foi aqui também

salientado  por  uma munícipe,  tem a ver  com o licenciamento  daquela  empresa junto  à

rotunda do Vale Grande, nós tivemos conhecimento dessa situação que nos causou alguma

preocupação, alguma indignação também porque daquilo que me recordo, o licenciamento

não só terá que passar  pela  Câmara Municipal  mas também pelo próprio  Ministério  da

Economia, que eu me recorde, este tipo de empresas, não sei se a tipologia permite ou não

que esteja instalada neste tipo de aglomerado, obviamente que a Câmara Municipal que

terá  tido  certamente  responsabilidades  nesse  licenciamento,  poderá  aqui  dar  melhor

esclarecimento, sobre esta situação.---------------------------------------------------------------------------
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----- Quanto a obras, a nossa cidade está com obras por todo o lado, o que aliás tem sido

sentido por todos nós, nomeadamente no que se refere à indisponibilidade de algumas vias,

e Senhor Presidente da Câmara, já aqui há tempos lhe coloquei uma pergunta  relacionada

com o atraso no prazo de execução de algumas dessas obras, volto a reiterar essa questão,

se a Câmara está a sinalizar o decurso do tempo dessas obras? Se estão a ser levantados

autos às empresas que estão responsáveis pela empreitada? Se nos pode dar mais alguma

informação a esse respeito---------------------------------------------------------------------------------------

----- Também quanto às várias obras que estão a ser levadas a cabo na nossa cidade, há a

construção de dois prédios em particular, que têm levantado algumas duvidas e algumas

questões aos munícipes e também ao Grupo Municipal  do Partido Socialista,  o primeiro

desses prédios é junto à rotunda do mercado, que será um prédio de cinco andares, ao que

parece com uma saída ou com uma entrada mesmo em cima da rotunda, gostávamos que o

Senhor Presidente da Câmara nos explicasse melhor qual é a futura apresentação desse

prédio.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O outro, é o que está a ser construído junto ao Cemitério, junto à Igreja.----------------------

----- Outra questão que lhe queria colocar e que nos tem causado também algum espanto,

tem  a ver com uma alteração que foi feita, no traçado, aqui na Nacional Um, que passa

mesmo aqui à saída da Câmara. Foi-nos alertado que foi colocado um tracejado, para quem

vem no sentido norte-sul, foi colocado aí um traçado para cortar à esquerda, ou seja quem

vier do lado da Mourisca pode cortar para a Câmara, não necessitando de ir lá abaixo fazer

a rotunda, todavia o mesmo não acontece, nem no sentido inverso, quem for do sul para o

norte  e  também não acontece,  logo abaixo,  na  saída quem vem da Igreja.  Parece-nos

Senhor Presidente que há aqui um claro favorecimento de quem vem do norte dirigindo-se à

Câmara Municipal e por isso, perguntava, quais foram as razões que estiveram na base

dessa opção, neste sítio em concreto? E porque é que não se fez o mesmo tracejado na

saída quem vem da Igreja?---------------------------------------------------------------------------------------

----- Para concluir, entre a correspondência que nos foi remetida, consta também um ofício

da DGAL que, alerta o Município, no âmbito da Lei nº. 73/2013, de 3 de setembro,  que na

sua atual redação determina, no  artigo cinquenta e seis determina, sob epígrafe “ Alerta

precoce de desvios . Que caso o Município registe, durante dois anos consecutivos, uma

taxa de execução de receita prevista no seu orçamento, inferior a oitenta e cinco por cento,

são informados os Presidentes dos Órgãos Executivo e Deliberativo  do Município e que

informem os respetivos membros na primeira reunião  ou sessão seguinte.------------------------

----- Nestes termos, serve o presente para informar V.Exª. que, de acordo com os dados

disponíveis na aplicação informática  SIAL, Sistema Integrado de Informação das Autarquias
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Locais, esse Município registou, nos anos  de dois mil e dezassete e dois mil e dezoito, uma

taxa de execução de receita prevista no orçamento respetivo inferior a oitenta e cinco por

cento, como se indica no quadro seguinte”.------------------------------------------------------------------

----- Esta taxa de execução, não só,  é inferior a oitenta e cinco por cento como no ano de

dois  mil  e  dezassete  foi  de  cinquenta  e  oito  vírgula  oitenta  e  sete  por  cento,  ou  seja,

manifestamente abaixo dos oitenta e cinco por  cento e  no ano de dois mil e dezoito foi de

sessenta e um vírgula oitenta e oito por cento, também  manifestamente abaixo dos oitenta

e cinco por cento.----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Senhor Presidente, tal como consta deste ofício, esta é uma razão de alerta, por isso

mesmo, foi V.Exª. alertado pela Direção Geral das Autarquias Locais e nós como membros

desta Assembleia queremos saber o que é que se passa ? E a que é que se deve este

desvio tão acentuado na previsão das receitas  do Município.”-----------------------------------------

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

----- “ Tinha uma série de pequenas notas que não foram pré preparadas e  que vêm,ao fim

e cabo, na sequência daquilo que aqui vem sendo dito.--------------------------------------------------

----- Em primeiro lugar, a nossa preocupação com aquilo que se passa em Alta Vila é antiga.

Nós gostávamos de ver a Alta Vila recuperada.-------------------------------------------------------------

-----  Nós  acompanhamos  as  observações  de  quem  diz  que  a  área  foi  completamente

desfigurada pelo edifício que lá foi implantado e que há que procurar formas de minorar os

impactos negativos daquela obra mas estamos muito longe de observações bombásticas

como de que  a Alta Vila é o pulmão da cidade, isso é um completo disparate, se Alta Vila

fosse o pulmão da cidade, a cidade estava completamente asfixiada.-------------------------------

----- O Presidente da União de Freguesias de Travassô e Ois da Ribeira  veio aqui lembrar e

bem, que estamos em período eleitoral, devo dizer que, para grande satisfação minha, este

é dos períodos pré-eleitorais, dos últimos anos, em que menos se ouviu intervenção com

objetivo de apelo eleitoral para as eleições legislativas e deslocada da atuação da esfera

municipal, coisa que aconteceu amiúde em outros anos.------------------------------------------------

-----  No  entanto,  devo  lembrar  que  a  Salomé  Castanheira,  foi  esquecida  e  também  é

candidata às eleições legislativas.------------------------------------------------------------------------------

----- Felizmente, tivemos muita participação feminina, de grande qualidade, neste debate e

deixou-me um pouco preocupado ter ouvido, não sabia se tenha ouvido bem e gostaria de

ser  esclarecido  porque  a  Senhora  Dina  Duarte  teve  aqui  uma  intervenção   de  grande

qualidade, de grande profundidade, não concordado com todos os aspetos do diagnóstico

que fez , nem com todos os argumentos que utilizou, mas vê-se que fez um esforço de

concisão e ao mesmo tempo foi adiantando sugestões de melhoria e terá recebido como
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comentário:- “Não gosta de morar em Águeda, quem está mal muda-se”.--------------------------

----- Senhor Presidente da Câmara, volto a lembrar, que saíram os dados da variação da

população do Concelho, relativa ao ano  de dois mil e dezoito, em junho ou julho, e que mais

uma vez Águeda perdeu habitantes. Perdeu habitantes no saldo populacional global. Perdeu

habitantes no saldo natural, que é a diferença entre  os que nascem e os que falecem, tem a

ver com o envelhecimento da população mas também com a grave quebra da natalidade, na

população do Concelho, mas mais importante do que isso, porque isso é uma tendência que

se  arrasta  de  há  muito  e  acompanha  a  tendência  geral  nacional,  embora  seja  pior,

continuamos a ter um saldo migratório negativo e, posso estar a laborar em erro, mas dá-me

ideia  que esse saldo populacional  negativo,  ou seja  a diferença entre aqueles  que vêm

morar para Águeda, população ativa essencialmente, e aqueles que saem de Águeda para

procurar novas paragens, voltou a ser negativa, em dois mil e dezoito, bem sei, o Senhor já

me  disse,  que  está  otimista  porque  nos  ACES  há  cada  vez  mais  crianças  registadas,

veremos. No próximo ano haveremos de ter dados concretos sobre isso e voltaremos a

falar, mas eu gostava mesmo era de ouvis falar, não de uma, porque não acredito em bolas

mágicas, mas de um conjunto estruturado de medidas, para além daquelas todas que já

foram adotadas, reconheço que foram e nós próprios insistimos, nomeadamente a nível da

fiscalidade, dos incentivos à fixação, da atração de investimento, etc., mas a verdade é que

temos que enfrentar o problema como ele é, tudo aquilo que fizemos até agora, não foi

capaz d inverter a tendência, portanto interessa saber, além daquilo que já foi feito,  nós

podemos fazer mais, gostaria de ouvir alguma coisa sobre isto.”--------------------------------------

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

----- “Queria dar aqui os parabéns ao público, assisti hoje aqui, a excelentes intervenções do

público, umas gostei mais, outras gostei menos, quero dar os parabéns porque muitas das

vezes falamos dos políticos que somos fechados, que somos isto que somos aquilo, mas há

algum tempo que esta Assembleia Municipal tem vindo a chamar as pessoas para virem

intervir. Parabéns ao público pela grande qualidade de intervenção que vocês tiveram, é

isso que nós pretendemos com o tempo antes do inicio da Assembleia Municipal,  com o

tempo final que nós damos, é uma prática que nós fazemos em Águeda e que nem muitos

Municípios a têm.----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Já que estou a falar de parabéns, também dou os parabéns à Drª. Elsa Corga, que hoje

faz anos, não está cá, mas vai aqui também em seguida.-----------------------------------------------

----- A terceira referência tem a ver com o Senhor Presidente da Câmara, percebo  que não

tenha dito exatamente aquilo que disse o Miguel, em relação à intervenção da Drª. Dina,

mas não nos fica bem, gostemos ou não das intervenções do público, podemos não estar de
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acordo, mas a maneira como nos referimos às vezes às pessoas é efetivamente a convidá-

las  a  abandonar  o  seu  interesse  pela  causa  pública,  temos  divergências,  tenho  muitas

divergências do Senhor Presidente e não é por isso que digo que tudo o que o Senhor faz

está mal,  não é esse facto, acho que temos que ser mais condescendentes sobre esse

ponto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Mais uma nota, ouvi aqui hoje falar muito sobre Alta Vila, também gostava de conhecer

melhor o projeto Alta Vila e lanço aqui dois desafios:------------------------------------------------------

----- O primeiro, o Senhor Presidente disse que iria haver uma explicação do técnico ou dos

técnicos responsáveis pelo projeto de Alta Vila,  que essa explicação fosse numa sessão

pública para que todas as pessoas pudessem ter acesso.-----------------------------------------------

----- Estou-me a recordar, quando vocês tomaram posse, Senhor Presidente já há bastantes

anos,  iniciaram-se  aqui  um  período  de  algumas  discussões  e  participação  pública.  O

primeiro foi sobre a regeneração urbana, é verdade que ouviram as pessoas, mas depois,

não ligaram muito ao que as pessoas disseram, mas, pelo menos, tiveram essa intenção.

Acho muito importante, que nestes grandes projetos, seja de Águeda cidade ou Águeda

Concelho que se faça as pessoas participarem mais. E participar mais, não é colocar um

um edital  a dizer para elas apresentarem sugestões, participar mais é trazerem aqui as

pessoas  que  fazem  os  projetos  previamente  explicá-los  à  população,  a  horas  que  a

população possa vir, pois se as pessoas vierem explicar às quatro da tarde, dificilmente a

população  vai  cá  estar,  mas  se  as  pessoas  vierem explicar  à  noite,  no  final  do  dia,  a

população vai cá estar. É o repto que eu lhe faço sobre esta situação.-------------------------

-----  A  minha colega,  Carla  Eliana,  já  falou sobre dois  projetos  que preocupam o PS e

também nos preocupam a nós e que tem a ver exatamente com o conceito que nós temos

em termos  de urbanismo para o nosso Concelho, para a nossa cidade.----------------------------

-----Tudo o que hoje estivermos a fazer vamos pagá-lo mais há frente Senhor Presidente, e

nós até podemos perceber que estas obras possam cumprir com todos os licenciamentos e

mais alguns, de qualquer maneira, nós temos que começar a cortar e temos que começar a

ter algum critério mais. Não nos podemos esquecer que este PDM já foi alterado por vocês,

já estava o Senhor Presidente aqui quando o alterou, como Vice-Presidente, portanto se foi

mal  alterado  ou  se  os  regulamentos  estavam  mal,  cabia  a  vocês  também,  os  terem

melhorado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Não faz muito sentido, julgo eu, numa zona como o Cemitério do Adro, em que temos

tudo casas de rés do chão e primeiro andar, ir-se lá construir um prédio, quero acreditar,

pelo menos a informação que me deram, que é um prédio de cinco andares, não sei se é

bem assim, senão, naquele local, acho que aquilo fica completamente descontextualizado, o
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Senhor Presidente pode-me dizer: ”Mas vocês todos dizem que falta habitação em Águeda,

agora  que  estou  a  trazer  habitação  coletiva,  não  a  querem”.  Nós  queremos  Senhor

Presidente, não faz é nenhum sentido ali um prédio de cinco andares, naquele espaço todo

ele de rés do chão e primeiro andar.---------------------------------------------------------------------------

----- A minha colega já falou, não tem a ver com as entradas e com as saídas, tem a ver com

uns estacionamentos em espinha, nesse prédio que está previsto também, salvo erro, de

cinco andares naquela meia rotunda, que é uma das entradas principais de Águeda, está

previsto um estacionamento em espinha, resultante desse prédio, porque esse prédio tem

um conjunto, penso que serão lojas ou garagens todas elas de rés do chão para o lado

direito, quem está de frente para o prédio, para o lado esquerdo e que depois tem aí um

conjunto de estacionamentos previstos todos eles em espinha que saem exatamente para a

rotunda.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Não  me  parece,  ainda  que  isso  seja  licenciável,  não  me  parece  que  isso  esteja

minimamente em condições, no projeto que tive acesso, não sei se será esse  que está em

vigor o se não é, mas não me parece que em termos de planeamento urbano as coisas

estejam a funcionar muito bem.---------------------------------------------------------------------------------

----- A terceira nota Senhor Presidente, já lhe falei na última Assembleia Municipal, sobre a

ida das Conservatórias para o IC2, ao lado dos correios, Senhor Presidente disse, na altura,

que não tinha conhecimento e que se isso acontecesse lhe parecia muito mal. Penso que

estamos a falar de um prédio que vai ser construído, que vão para aí as Conservatórias,

penso  que,  inclusivamente,  terão  pago  cerca  de  dezoito  mil  euros  à  Câmara,  para

compensação  do  estacionamento,  porque  não  tinham  condições  de  estacionamento

basicamente, portanto é mais uma obra Senhor Presidente que me parece completamente

descontextualizada.-------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Não estamos a falar de um prédio de habitação, de pôr ali uma loja que seja, estamos a

falar ali de uma zona de grande tráfego, uma zona que é preciso grande estacionamento, a

parte de cima já está absolutamente congestionada e se nós quisermos, ainda por cima,

valorizar o Parque de Alta Vila, ainda vamos congestionar mais, portanto, penso que estará

aí mais qualquer coisa que não está a funcionar.-----------------------------------------------------------

----- Só mais duas notas Senhor Presidente, têm sido feitas algumas alterações viárias, a

minha colega Carla também já falou num caso, na cidade de Águeda, algumas concordo,

outras não concordo, mas eu não tenho que concordar ou discordar, a pergunta que faço é:

Estas alterações viárias estão sujeitas a estudos prévios feitos pela Câmara? Se estão,

gostava que nos fizesse chegar o plano de alterações viárias para a cidade de Águeda, que

está a ser executado neste momento, porque, nós como habitantes, todos os dias somos
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surpreendidos com novas situações. Eu que vivo em Águeda há quarenta anos, ainda no

domingo dei por mim que, estava na zona lá de baixo, na zona da Trigal, a pensar como é

que havia de chegar à primeira farmácia. Eu próprio fiquei a pensar, nas será que eu vivo

mesmo em Águeda, mas isso sou eu que às vezes também falho.------------------------------------

----- Outra nota tem a ver com a limpeza da cidade.-------------------------------------------------------

-----  Nós temos atraído bastante gente, nos meses de julho e agosto, desde já saúdo o

Município  pelo  esforço  que  tem  feito,  até  durante  o  mês  de  setembro,  mas  dá-me  a

impressão que não se acompanhou devidamente, ao nível da limpeza, a própria cidade, não

na zona só de baixo, mas acima de tudo as outras zonas da cidade.---------------------------------

----- Nós hoje estamos a fazer uma coisa que é questionável, pelo menos, está-se a trocar

calçada portuguesa por lajes em betão e até estas lajes que são recentes, algumas delas

com cerca de um ano, estão absolutamente imundas, se formos pela avenida Dr. Eugénio

Ribeiro, se formos pela rua onde está a sede do PSD que estão recentes, estão imundas,

mas a própria cidade em si,  tem que ser mais bem tratada, em termos de limpeza,  em

termos de lavagem, no meu ponto de vista.------------------------------------------------------------------

----- Claro que, provavelmente não contaríamos com tanta gente, tanta gente faz este tipo de

situação. Estou-me a recordar de queixas de pessoas, aquelas escadas que sobem ali o

região de Águeda, tudo isso, que estão constantemente sujas, porque é normal, as pessoas

vêm  e  sujam,  nós  não  podemos  ter  pessoas  em  Águeda  e  depois  uma  cidade

completamente impecável, não temos é que reagir entretanto.”---------------------------------------

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

----- “Queria iniciar a minha intervenção pedindo ao Senhor Presidente da Câmara para que

seja um pouco mais comedido nas suas palavras, até porque, julgo que deve competir ao

Senhor Presidente da Câmara ter um papel mais casamenteiro e aquilo que  me arranjou

aqui hoje, é a maneira de eu se calhar ficar sem a rapariga e ela se sentir mal em Águeda e

ir para a terra dela, acho que isso é muito feio.-------------------------------------------------------------

----- Queria-lhe fazer três ou quatro perguntas, são muito objetivas, são perguntas fechadas

e diretas, pedia ao Senhor Presidente da Câmara que não me desse uma resposta similar

aquela que deu à Senhora Dina Duarte e aquilo que lhe quero perguntar objetivamente é o

seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Falou-se aqui, há pouco, no palhaço velho, penso que foi assim que rotularam o Pai

Natal,  quero perguntar,  quanto é que foi  gasto,  até ao momento,  com o aluguer  do Pai

Natal?.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Queria saber se a Câmara Municipal adquiriu ou não o Pai Natal?------------------------------

----- Se, porventura, adquiriu o Pai Natal, queria saber se a Câmara Municipal tem o Pai
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Natal  num  pavilhão  em  Travassô,  que  aparentemente  estará  arrendado?  Isto  na

eventualidade do Pai Natal ser património da Câmara Municipal.--------------------------------------

-----  Se assim não é, se a Câmara tem conhecimento  de que o Pai Natal esteja nesse

mesmo pavilhão,  até porque o pavilhão pertence a um dos principais  patrocinadores ou

promotores da candidatura dos Juntos, um ilustre cidadão de Águeda, que já foi também

Presidente  de  Junta  em  Travassô,  penso  que  todos  saberemos  de  quem  estamos  a

falar.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  As  perguntas  eram  muito  objetivas,  quanto  é  que  foi  gasto  até  ao  momento?  Se

porventura foi adquirido ou não pela Câmara Municipal? Se foi adquirido, quanto é que está

a pagar de arrendamento pelo referido pavilhão?----------------------------------------------------------

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

----- “ Venho aqui para dar duas notas de agradecimentos públicos, como não poderia deixar

de  ser,  pois  que  no  seguimento  dos  acontecimentos  deste  mês  e  dos  incêndios  que

assolaram o Concelho, também a Freguesia de Valongo do Vouga foi fortemente atacada.

Nesse sentido devo confessar e devo prestar  agradecimentos públicos  porque quanto à

ação determinante das forças e do Comando e dos Bombeiros foi de realçar e começo

obviamente por agradecer todo o empenho dos Bombeiros Voluntários de Águeda e neles

também a todos as corporações que estiveram presentes no Concelho e na intervenção

deste incêndio e, efetivamente, todas as forças e todas as entidades que participaram num

combate a um incêndio que chegou a assustar seriamente e que termino os agradecimentos

dirigindo-me ao Senhor Presidente da Câmara e à sua lucidez na interpretação dos factos

daquela fatídica quinta-feira à noite pois, a sua determinação junto da Cadeia de Comando e

sua ação, quer dia, quer noite, foi decisiva e fundamental perante a Cadeia de Comando

que na origem do Concelho de Águeda na ajuda do combate ao incêndio,  porquanto a

quinta-feira à noite revestiu-se de uma gravidade extraordinária, ao ponto de, efetivamente,

chegar às portas da cidade e a interpretação dos factos de, não só do Comando, como das

Forças e obviamente todos os envolvidos mereceu, de facto, e evitamos males maiores.-----

----- Por conta disso, também como seria e não poderia deixar de o fazer, queria deixar um

agradecimento público e muito particular à Unidade Local de Proteção Civil de Valongo do

Vouga, porquanto os seu voluntários e a nossa equipa esteve e sentiu-se integrada naquilo

que foi a plena força de combate ao incêndio.---------------------------------------------------------------

----- Uma palavra também particular às Juntas de Freguesia, nas pessoas dos Senhores

Presidentes de Junta que estiveram presentes e que transmitiram a solidariedade possível e

necessária aos acontecimentos.--------------------------------------------------------------------------------

----- Por fim, a todas as entidades, desde GNR, a todas as entidades envolvidas no combate
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porque, efetivamente, devo dizer que só quem viveu estes dias, não foi só em Valongo, foi

também noutras Freguesias e não só aquela fatídica noite de quinta-feira e os dias que se

seguiram, merecem este destaque público e obviamente que não poderia deixar de fazer

essa referência.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “ A minha intervenção tem a ver com algo que li esta semana e a propósito de falarmos

dos incêndios, e que tem a ver com uma intervenção por parte do PSD, que acho que é um

pouco injusta para com o Senhor Presidente da Câmara, nomeadamente numa alusão ao

facto de ele andar a passear o colete e as viaturas da proteção civil ao invés de estar no

gabinete a encontrar soluções para a crise. Não quero fazer com esta declaração um drama,

mas acho injusto.----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Sou do tempo em que a Associação Humanitária Castanheirense tinha uma Nissan Pikc

Up amarela, e ali pela época do incêndio que houve em dois mil, começou em Vale do Lobo,

penso eu, com uma queda de cabos da EDP, veio cá o Senhor Primeiro Ministro, na altura,

Dr. Durão Barroso, ainda me lembro, ia eu, o meu irmão e outra pessoa, nessa carrinha, que

só dava luz num farol, travava numa roda e tinha que ir com duzentos litros de água, porque

ela não dava mais a subir em direção ao Vale do Lobo.-------------------------------------------

----- Se nós olharmos hoje para o que temos no nosso Concelho, as Unidades Locais de

Proteção Civil, vemos um paradigma diferente.-------------------------------------------------------------

----- Sou a favor que os apoios são sempre curtos para este tipo de associações, para estes

homens, é verdade, é sempre curto, não nos podemos esquecer de onde viemos, onde

estamos e por onde queremos ir. Portanto, acho extremamente injusto , porque hoje essas

Associações têm viaturas dignas de um qualquer quartel  de bombeiros, tomaram muitos

terem essas viaturas, têm instalações físicas onde as guardar, umas a serem construídas,

outras a serem construídas ao longo dos últimos anos, têm fardamento, têm equipamento,

não têm tudo aquilo que precisam, é verdade, mas têm muito mais do que aquilo que tinham

a alguns anos atrás.------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Acho injusto, porque o Senhor Presidente, sempre que existe algo deste género sempre

esteve próximo, nunca foi para mostrar o colete e mostrar a viatura, pelo contrário, várias

vezes o vi em situações extremamente complicadas a dar o seu contributo, a ajudar resolver

os problemas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----  Penso  que  em relação  às  Unidades  Locais  de  Proteção  Civil,  às  associações  que

promovem, neste caso, a proteção, acho que do que está para trás até hoje tem-se feito um

excelente trabalho.--------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Não gostei muito dessa declaração porque acho que não corresponde muito bem aquilo
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que é realidade e queria fazer uma colagem com aquilo  que acontece no panorama da

Proteção Civil  Nacional ao nosso Concelho, não há paralelismo possível, temos pessoas

muito competentes, trabalham na área há muitos anos e que acho que não merecem esse

tipo de comentário.”-------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----  “Deu entrada agora aqui  um requerimento,  embora fosse verbal,  para ser ouvido o

Senhor Vereador Antero Almeida, especificamente sobre esta matéria, a primeira pergunta

que faço ao Senhor Presidente é se autoriza que ele utilize a palavra? Se não autorizar

teremos que colocar à votação do plenário, nos termos do regimento.-------------------------------

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

----- “ Senhor Presidente, mantenho o mesmo critério, não tenho qualquer objeção, mas não

entendo também que seja necessário porque não houve nada de novo relativamente aquilo

que o Senhor Membro da Assembleia disse e efetivamente apareceu escrito, não há aqui

nenhum atentado a coisíssima nenhuma.”-------------------------------------------------------------------

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

----- “ Não se trata de defesa”------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Estamos completamente à vontade para poderem proceder à votação.”---------------------

----- O Senhor Presidente da Assembleia, percebendo que o Senhor Presidente da Câmara

não autorizou que o Senhor Vereador Antero Almeida usasse da palavra, colocou à votação,

sendo aprovado por maioria.-------------------------------------------------------------------------------------

------ Antero Ricardo dos Santos Almeida- PSD – Vereador.-----------------------------------------

------ “Não estava a contar de vir aqui, mas já que o Deputado Humberto Moreira achou por

bem, e nota que está atento à imprensa local,  o  que registo com agrado,venho prestar

alguns esclarecimentos sobre esta minha intervenção, que foi uma intervenção na reunião

do Executivo, em que foram aprovados os apoios, que hoje também virão aqui a votação.----

----- Denoto que o Deputado Humberto Moreira só leu parte da notícia, porque eu gostava

que ele comentasse as prioridades que eu falo, porque a súmula da notícia é essa. Quer

tomar  as  dores  do  Senhor  Presidente,  está  no  seu  direito,  mas  eu  gostava  é  que

comentasse efetivamente a parte final da notícia, porque também vai ser discutido aqui e

votado a adesão a dois programas que este Município tanto gosta, nos últimos anos, das

smart city e tudo o mais, isso é subjamente falado aqui em que são gastos mais de duzentos

mil euros.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A minha única reflexão e era isso que eu gostava de ver debatido, em vez de vir aqui,

como se isto se tratasse de um ataque pessoal, isto não é um ataque pessoal, isto é um
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acrítica política construtiva em que eu acho que o Executivo, gasta mais de duzentos mil

euros em programas que não sei bem para o que é que servem e depois andamos aqui à

míngua  para  as  Unidades  de Proteção Civil  que  por  mais  três,  quatro,  cinco  mil  euros

poderia fazer toda a diferença.-----------------------------------------------------------------------------------

----- A crítica é esta, e gostava que o Senhor Humberto Moreira tivesse visto que a crítica

era essa, preferiu vir aqui descontextualizar, como se isto se tratasse de um ataque pessoal,

mas não é um ataque pessoal, é uma questão de opções políticas, é para isso que eu estou

no Executivo, para alertar para as opções políticas que eu não considero e com as quais

não concordo.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “ Antes de mais queria dizer que não mandei de forma alguma a esposa do Jorge Melo,

não quero que ela vá para a terra dela, nada disso, bem pelo contrário. A única coisa que

disse é que, efetivamente, foram tantos, tantos, tantos temas e todos eles negativos, ou seja

resulta da avaliação que ela aqui fez, claramente que nada do que tenha sido feito nos

últimos tempos esteja bem feito. O tom foi rigorosamente e sempre negativo.---------------------

----- A Isabel Ferreira pede aqui informação acerca do concurso de nadador salvador, que

eu saiba não houve concurso nenhum, não vejo como é que possa precisar dessa questão,

um dia destes, no próximo ano, se calhar, temos novidades interessantes. A única coisa que

lhe sei dizer é que as piscinas não estiveram abertas durante...mas o Dr. Edson daqui a um

bocadinho  vai  explicar  esta  situação  e  acho  absolutamente  oportuno  que  ele  possa

falar.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Senhor Presidente da União de Freguesias de Travassô e Ois da Ribeira veio aqui

fazer uma abordagem a vários assuntos que o preocupam, relativamente à matéria da fibra,

penso que ficou claro no cometário que fiz às pessoas que o antecederam e que falaram

sobre a matéria de que efetivamente essa e a preocupação,  mas reparem numa coisa,

quando chegamos e dizemos que a Freguesia estava ostracizada por causa disso parece-

me a  mim que  de  todos  os  municípios  da  CIRA todas  as  freguesias  estão na  mesma

circunstância de Travassô ou seja não têm cobertura a cem por cento,  todas estarão à

exceção das sete do Município de Águeda, a única coisa que quis e volto aqui a dizer, é que

é muito bom nós termos sete freguesias barra união de freguesias, que serão as tais doze

que falamos, que têm cobertura a cem por cento, não há mais  nenhum exemplo,em lado

nenhum, pelo menos aqui na nossa região idêntico, agora, estamos preocupados é com as

que faltam, porque estas já não são preocupação.---------------------------------------------------------

----- Relativamente à Marlene Gaio que nos falou do rio Cértima e de tudo aquilo que se

passou  em  Barrô,  na  sexta-feira,  veio  aqui  relembrara  algumas  intervenções  que  aqui
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existiram. Queria que aqui ficasse bem explicito o seguinte, o que se passou este ano no rio

Cértima, teve ali, pelo menos durante alguns dias, uma gravidade absolutamente extrema,

estamos a falar de uma situação, nomeadamente,  na altura em que morreram os peixes e

algum tempo depois, em que efetivamente aquilo é vergonhoso o que aconteceu. Bastava

chegarmos lá acima da ponte da Murta e vermos como é que o rio chegava ao Município de

Águeda e de Oliveira do Bairro para ficarmos perfeitamente esclarecidos que a questão

complicada e maior, nomeadamente em termos de poluição vinha dos Municípios a sul. ------

-----  Nunca, como ninguém, eu me expus nesta questão de sensibilizar  e jamais do que

sensibilizar, porque o fiz antes também e o faço agora, os meus colegas Presidentes de

Câmara  da  Mealhada  e  de  Anadia  para   necessidade  de  terem  um  conjunto  de

intervenções,  mas  atenção,  queria  aqui  também ressalvar  de  alguma  forma aquilo  que

possa ser interpretado, é que não são só os municípios que são responsáveis por isto, há

um conjunto de empresas nestes dois municípios que poluem dramaticamente, portanto,

estão, como todos nós sabemos, alguns deles, pelo menos, perfeitamente identificados, e

aquilo que nós precisamos todos de deixar aqui bem claro é que as entidades competentes

terão que ter  uma ação sobre isto,  que não fiquem à espera que sejam as Câmaras a

resolver, e muito menos as Câmaras de Oliveira do Bairro e Águeda.--------------------------------

----- Outra questão que era preciso aqui esclarecer, que permita esta intervenção que nós

agora vamos fazer, e uma intervenção que também é precisa porque as margens do rio não

estão, nem pouco mais ou menos, nas condições em que deveriam estar, aí vamos intervir e

aí já o disse e volto a repetir que a ação do Senhor Ministro do Ambiente foi absolutamente

determinante, quando lhe coloquei a questão desta forma, ele não hesitou um momento,

aliás  até vos posso dizer  que estava de férias,  mas fez um conjunto  de telefonemas e

manteve-me ao corrente  dos telefonemas,  depois  tive  que o  complementar  com muitos

outros contactos, mas o que é certo é que depois estabeleceu-se toda uma cadeia que veio

a  acontecer  uma coisa  muito  simples,  nós  neste  momento  temos  um protocolo  com o

fundamental em que são transferidos para a Câmara de Águeda cento e noventa e cinco mil

euros, a Câmara vai assumir a obra, mas num consórcio que resulta de um acordo, neste

protocolo,  em que estará  a  Câmara Municipal  de Oliveira  do Bairro,  que não fará  esta

gestão financeira da obra mas terá técnicos também a acompanhar e terá a ARH, ICNF e

todas as entidades competentes para a matéria.-----------------------------------------------------------

----- Além da intervenção que temos, há uma contratualização de um técnico, posso dizer

que é  o Pedro Teiga  que nos foi  encaminhado  por  estes  organismos,  que vai  ter  uma

prestação de serviços para acompanhar todo este processo e depois ficar, o objetivo aqui é

tornarmos o Cértima um rio visitável, um sítio visitável, um sítio que seja referência.------------
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----- Agora, atenção, não podemos perder de vista, e é aí que entram estes movimentos e

que eu, muito sinceramente, a exemplo do que foi aqui feito, são de uma ajuda extrema,

fazem um trabalho que as outras entidades não conseguem fazer e provavelmente num

ano,  como  o  deste  ano,  conseguiram  sensibilizar  e  vão  sensibilizar  um  conjunto  de

entidades que já deveriam estar sensibilizadas há muito mais tempo, não vou agora aqui,

porque iria demorar muito tempo e seria muito mais complicado, estar aqui a falar do que

penso relativamente a um conjunto de ações e até de alguns licenciamentos e até de alguns

financiamentos noutros sítios quando temos um sistema como o ex SIMRIA perfeitamente

capacitado  e  dotado  para  podermos  tratar  efluentes  de  outros  municípios  também  que

supostamente quando foi construída a SIMRIA , foi feito todo este sistema a contar com eles

e eles depois nunca aderiram, não vale a pena estarmos a ir  por aí, mas também seria

interessante porque acho e volto aqui a dizer porque os técnicos e os decisores desses

organismos públicos, quando são confrontados com as autorizações e os financiamentos

para determinadas infraestruturas, deviam ter bem presente e conhecerem muito bem tudo

o que existe, porque se estas coisas acontecessem, o custo de financiamento que todo este

sistema tem, ficaria, naturalmente, muito mais atenuado.------------------------------------------------

----- Nós vamos avançar muito rapidamente, posso-vos dizer, disse-o há um bocado, porque

hoje entrou na plataforma o lançamento desses serviços, é um concurso público urgente

que  vamos  fazer,  com  os  prazos  mínimos  para  podermos  intervir  a  tempo  de  ainda

podermos fazer alguma coisa enquanto o rio não tem água, não digo a mais, mas muita

água que depois nos vai inviabilizar a intervenção no imediato.----------------------------------------

----- Vamos tentar aproveitar esta janela de tempo, é pena, é pena não, são regras do jogo,

não  podemos  chegar  lá  e  dizer,  comecem  imediatamente,  não,  temos  que  fazer  os

processos concursais e isso é o que nos vai empatar aqui algum tempo que nos pode vir a

fazer falta daqui por uns dias porque nós não conseguimos controlar essas situações que

tem a ver com a vinda ou não das chuvas.-------------------------------------------------------------------

----- Relativamente à questão que, o Senhor Presidente da Junta, Wilson Gaio, disse quanto

a esta matéria, queria-lhe dizer que tivemos todas a Juntas ribeirinhas, de Águeda e Oliveira

do Bairro, presentes, reuni-mos, inclusivamente, em Fermentelos, uma das vezes, também

com o Presidente  da  Câmara  de Oliveira  do  Bairro  também e  demos aí  passos  muito

significativos, sobretudo no arquitetar de uma solução conjunta, penso que toda a gente está

envolvida e muito bem.--------------------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente ao Humberto, falou-nos dos lixos e sem qualquer tipo de problemas,  a

questão do lixo e da recolha do lixo é um problema que nós temos, que não desistimos de

resolver  mas que estamos a  tentar  mobilizar  todas as  nossas forças e  um conjunto de
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novidades para a entrada do novo concurso que está neste momento a decorrer. A empresa

que, neste momento, nos está a fazer a recolha dos lixos, tem vindo a manifestar, ao longo

do tempo, em Águeda, Albergaria, Estarreja em Oliveira do Bairro e em Vagos, claramente

um conjunto de lacunas que são extraordinariamente complicadas de resolver,todas estas

Câmaras estão envolvidas da mesma forma, no mesmo tipo de problema, portanto, estamos

todos nós a tentar resolver esta situação da melhor maneira, mas assumindo que isto é um

problema,  mas  também,  agravado,  em muitas  situações,  com alguma falta  de  civismo,

porque reparem numa coisa, uma das situações é termos uma recolha que por vezes é

deficiente, os motivos são os mais variados mas, nomeadamente também falta de mão de

obra, mas a outra coisa é também uma falta de civismo atroz que acontece, muitas vezes,

com lixos completamente despejados em vez de serem minimamente acondicionados nos

contentores, estamos sempre a pedir  para o maior civismo mas ao mesmo tempo estas

coisas não podem acontecer.------------------------------------------------------------------------------------

----- Sérgio Neves falou aqui dos incêndios e sobretudo da questão dos caminhos florestais,

nós temos vindo a fazer um conjunto de intervenções a nível de caminhos florestais e temos

um guia que é o nosso Plano Municipal  da Defesa da Floresta Contra Incêndios,  neste

momento é um documento que está em revisão e naturalmente que precisamos de fazer, e

fazê-mo-lo prioritariamente um conjunto de caminhos que são definidos como estratégicos

para a defesa da floresta contra incêndios. Nós estamos, já agora, também a planear mais

alguns pontos de água para esse fim e estamos sobretudo apostados no ordenamento da

floresta, posso-vos dizer que ainda recentemente com o ICNF que é como vocês sabem

gestores de algumas áreas relativamente grandes no nosso Município, são áreas que são

autênticos barris de pólvora, nós uma vez mais nos disponibilizamos, nós Câmara Municipal,

para podermos fazer parte da solução e tornarmos aquelas áreas zonas de tampão e zonas

de corte naquela floresta maciça de eucalipto, estas áreas podiam ter outro tipo de produção

de espécies e poderíamos também nelas instalarmos zonas de contenção como aceiros e

outras coisas, devidamente e bem dimensionados. Como vocês sabem, precisamos dessa

autorização, são áreas onde a Câmara não gere, voltamos a desafiar todas as entidades

com responsabilidade nesta matéria e a dizer-lhes que estamos disponíveis para fazermos

parte da solução e a parte da solução é se for preciso deitar mãos à obra porque quem

conhece  o  que  se  passa  no  nosso  Concelho,  é  incrível  que  as  áreas  geridas  pelos

organismos do Estado darem tão mau exemplo, era bom que isso acontecesse.-----------------

------ Os caminhos, nós vamos continuar a intervir, já agora uma nota, porque é uma nota

que importa mais uma vez dar, nós temos o melhor exemplo Nacional, e não sou eu que o

digo, de aldeias seguras, pessoas seguras, que é Alcafaz como bem sabem, até vos posso
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dizer  que  aquelas  medidas  que  foram  lançadas  pelo  Governo,  estiveram  os  convites

completamente  feitos,  para  termos  aqui  o  Senhor  Ministro  da  Administração  Interna,  o

Ministro do Planeamento e dois Secretários de Estado que estavam para vir aqui apresentar

essas medidas, mas por motivos que toda a gente se lembra que tem que ver com alguma

polémica que aconteceu relativamente a alguns  equipamentos  que foram fornecidos,  foi

suspensa,  já  com os convites  feitos,  dois  dias antes,  essa situação.  Atenção,  tudo isso

estava marcado porque os nossos organismos Nacionais reconhecem este nosso exemplo

como o melhor exemplo Nacional, foi dito e repetido várias vezes, isto pode-nos orgulhar e

nós,naturalmente que não conseguimos fazer tudo, mas vamos fazendo algumas coisas e

algumas bem.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  A questão da iluminação pública,  nós aqui a alguns anos, e já lá vão alguns anos,

quando  o  IVA da  energia  elétrica  passou  para  vinte  e  três  por  cento,  as  Câmaras  na

generalidade,  e  a  Câmara de  Águeda  também,  fizeram um plano  de contenção  com o

apagamento de um conjunto de lâmpadas, um pouco por todo o Concelho, o saldo neste

momento é francamente positivo porque são muitas as que nós mandamos ligar e religar,

não o vamos fazer a todas porque algumas efetivamente estariam a mais, mas tem-nos

vindo a ser apresentados de uma forma muito sistemática um conjunto de situações que nós

depois de termos um parecer técnico positivo, que eu saiba, nenhuma delas ficou na gaveta,

estamos  a  tentar  resolver  as  situações  que  nos  são  identificadas  e  que  efetivamente

correspondem a algumas dessas outras questões.--------------------------------------------------------

----- A Carla Tavares falou-nos aqui da questão dos prédios, falou-nos das acessibilidades

às auto estrada, a única coisa que queria aqui pedir, uma vez mais, é que resultasse em

Águeda  um grande  movimento  também,  provavelmente  cívico  mas  de  todas  as  forças,

porque, eu acho, volto a dizer, disse-o aqui na inauguração da festa do leitão, repeti-lo-ei

quantas vezes forem necessárias, já o falei na minha tomada de posse, acho que nós não

conseguimos aturar mais explicações para que isto não aconteça e percebo, percebi o que é

que o Senhor Ministro das infraestruturas nos disse nesse dia aqui de que não ficaria bem

neste período pré eleitoral, chegar aqui e sacar um coelho da cartola, mas ele pareceu-me

sensibilizado, agora precisamos é que essa sensibilização se mantenha e da nossa parte,

acho que todos nós, mas todos e quando eu falo todos, são os partidos todos, todos os

cidadãos, as empresas, tudo isso, que, efetivamente tenham uma ação que leve a que este

problema seja sentido, é um desafio para todos nós.------------------------------------------------------

----- Relativamente à questão dos prédios, os prédios foram licenciados e não tenho dúvidas

cumprindo as legislações, o gosto será sempre discutível relativamente a isso, o Hilário falou

aqui  que  eu  poderia  alegar  isso,  que  temos  efetivamente  uma  falta  significativa  de
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habitação, temos, efetivamente temos, temos andado a captar também financiamento, ainda

não há muito tempo esteve aqui uma empresa com vontade e com intenção, esperemos que

as intenções deles que cheguem a bom porto, no sentido de continuarmos a fazer mais

habitação porque efetivamente há uma falta.----------------------------------------------------------------

----- Aproveitava para ir aqui para uma questão que o Dr. Miguel Oliveira nos colocou e que

nos fala da baixa da população que nós fomos tendo e daí capacidade de fixar pessoas,

queria dizer que num espaço correspondente a dois mil e onze, dois mil e dezoito, estou a

citar fontes do Instituto Nacional de Estatística, temos a região centro com uma baixa de

população de quatro ponto setenta e oito negativos, a região de Aveiro com sete ponto trinta

e cinco e Águeda com três sessenta e quatro. No meio destas situações todas poderemos

ter outros números também interessantes, e já agora, relativamente a dois mil e dezoito,

estamos a falar de total de vistos de residência, estrangeiros com vistos de residência nos

Concelhos do Distrito e de todo o Distrito, posso-vos dizer que há nossa frente, em número

bruto,  temos Aveiro,  Santa  Maria  da Feira  e  é  só,  Águeda  é  o  terceiro  Município  com

oitocentos e noventa vistos em dois mil e dezoito.---------------------------------------------------------

-----  Hilário,  relativamente  ao projeto  de Alta  Vila,  queria  aqui  esclarecer,  há  um grupo,

penso que foi o Bloco de Esquerda que solicitou à Câmara esclarecimentos sobre o projeto

de Alta Vila e nós disponibilizamos, penso que foi acordado com eles uma data, foram eles

que pediram, não vejo problema nenhum de o alargarem, sendo certo que nós estávamos a

pensar  que fosse um grupo relativamente curto e o  horário  foi  acordado,  mas pudesse

repetir as vezes que quiserem porque reparem numa coisa o projeto é tudo, menos segredo,

não é, mesmo até as tais cento e oito árvores que lá estariam previstas, há uma nota clara ,

evidente,  inequívoca  que  diz  o  seguinte:  -”  árvores  que  previsivelmente  se  teriam  que

abater, são árvores que estão ou mortas ou num estado fito-sanitário mau ou então que

sejam infestantes “  e  nós  temos  ali  um  conjunto  de  árvores  que  são  infestantes,

nomeadamente a austrálias que são infestantes e estão em muito mau estado, já agora os

loureiros que são muitos loureiros que lá temos e temos as palmeiras que na maior parte

dos casos estão mortas e terão que sair, agora, se são cento e oito ou se serão menos, há

uma coisa  que  lá  diz  claramente,  é  que  elas  terão  que  ser  marcadas,  confirmadas  e

autorizadas, portanto vamos ter cuidado para que na marcação e na confirmação não entre

alguma  espécie,  alguma  árvore  que  não  o  deva  ser,  estaremos  atentos  e  todas  as

sugestões e chamadas de atenção só virão ajudar aquilo que nós entendemos que será o

melhor.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------  Relativamente  aos  prédios,  penso  que  poderão  analisar  todo  o  processo  de

licenciamento,  sem dificuldade nenhuma, neste momento, aqui,  não estou em condições
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para poder estar a esmiuçar se o estacionamento sai mais assim ou mais assado, porque

não vinha naturalmente preparado para isso.----------------------------------------------------------------

-----  As  alterações  ao  trânsito,  nós  temos  na  Câmara  de  Águeda  um  serviço  que

disponibilizamos  agora  que  é  um serviço  de  contagem  de  tráfego,  na  maior  parte  das

nossas artérias e é um instrumento que suporta a decisão, já agora vou aqui falar de duas

ou  três  situações  que  nos  parecem  absolutamente  críticas  e  que  podem,  às  vezes,

configurar algum tipo de mal entendidos.---------------------------------------------------------------------

----- Uma delas, é uma pintura que foi feita pelo empreiteiro, ali na rua que passa junto da

Ptrês e que fará todo o sentido no final das obras, quando percebi que tinha sido pintada,

porque faz parte da empreitada, mas já foi pintada pelo empreiteiro, naturalmente que não

vale a pena dizer aquilo que já disse aqui, o que disse aos serviço técnicos, nomeadamente

da  Câmara,  atenção  eles  também não  tiveram conhecimento,  porque  o  empreiteiro  fez

aquele serviço que era um trabalho que estava previsto na empreitada mas que fazia todo o

sentido  ser  pintada  no  final,  agora  não,  quando  temos  a  estrada  fechada  em  cima,

esperemos que a GNR tenha alguma condescendência durante este período, já se falou

nisso, mas não posso estar a pedir a qualquer militar que não o faça porque a marcação

está feita, entendo eu e entenderam todos os serviços técnicos da Câmara e sobretudo com

esses instrumentos que nós temos de suporte à decisão que no final fará sentido porque o

troço dentro da cidade que mais movimento tem é o espaço compreendido entre a rotunda

do S. Sebastião e a rotunda do canhão, largamente, já agora ficam a saber que o sítio com

mais movimento do Concelho é a rotunda do MacDonalds.--------------------------------------------

-----  Nós temos contagens de tráfego e sabemos exatamente o que estamos ali  a fazer,

viragens à esquerda neste troço, que é só o troço que nós temos com maior movimento na

cidade, com uma rotunda a vinte metros, não faz muito sentido, daí que no final aquilo vai

fazer  todo  o  sentido,  agora  não,  porque  nós  temos  a  estrada  fechada,  também fomos

surpreendidos,  devia  ter  havido  um  pouco  de  bom  senso  por  parte  do  empreiteiro,  os

trabalhos que estavam previstos fariam sentido no final, já agora, é desta forma que nós

sustentamos as nossas decisões, não é uma decisão que passe pelo Presidente da Câmara

ou só por um Vereador, não, temos o cuidado de analisarmos estas situações e propormos

melhorias.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Há uma coisa que é o seguinte, qualquer técnico não tem certeza absoluta sempre que

faz,  há uma perspetiva e uma tentativa de melhorarmos,  já agora,  posso-vos dizer uma

coisa que, também nestas medidas e curiosamente com essas contagens começamos a

verificar, com as obras da Praça Dr. António Breda e ali à volta, o que é que aconteceu? Os

carros que chegam à rua Dr. Manuel Alegre, sobretudo perto do restaurante Típico, são

Ata da 4ª. Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 27 de setembro, 2 e 8 de outubro de 2019



48

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

praticamente os que entram pela  Eugénio  Ribeiro  e depois  cortam à esquerda,  ou seja

aquela zona ali ficou efetivamente bastante deprimida.---------------------------------------------------

----- Além disso, no prédio da Caixa, nós somos e cá e sabemos do que é que estamos a

falar,  quando  chegamos  ali  e  vamos  todos  no  sentido  da  piscina,  criamos  ali  uma

sobrecarga naqueles arruamentos todos e nomeadamente nessa travessa que nós dizemos,

na nossa ótica e depois de analisarmos estes números não faz sentido nenhum que quem

chega ao prédio da Caixa não possa vir ali junto à rua Dr. Manuel Alegre. Portanto, nós

vamos,  no  final  destas  obras,  ter  outra  vez  dois  sentidos  e  manter  na  mesma  o

estacionamento  porque  nós  fizemos  as  medições  e  percebamos  que  é  perfeitamente

possível ali naquele troço, portanto, vocês percebem que no fim, pelo menos no estudo e na

análise que fizemos começa outra vez a fazer sentido.---------------------------------------------------

----- Já agora, uma justificação ali para os três pontinhos, dizem as pessoas que utilizam

aqui esta estrada que em largos períodos durante o dia a rotunda junto à ponte, não dá

vazão ao transito que tem e nós costumamos ter aqui filas de transito nesta rua bastante

significativas,  a  ideia  foi  tentar  aliviar  aqueles  que  têm que  vir  para  aqui,  e  só  porquê

aqueles? Porque mantêm a visibilidade para cima, são vistos e vêm, ao contrário do que

acontece, por exemplo, com a saída de Alta Vila, naturalmente que toda a gente percebe

que é incomportável nós criarmos ali  a possibilidade das pessoas saírem do Alta Vila  e

cortarem à esquerda, é perigosíssimo, temos a curva e portanto fecha, e já agora explicar

também porque é que se fechou na saída da Igreja, por uma razão muito simples, toda a

gente sabe que há uma dificuldade bastante grande, está perfeitamente identificada entre

passarmos da parte mais nascente da cidade para a parte mais poente, temos que vir lá

praticamente sempre à rotunda do canhão ou por ali. A estrada da Foto Pop e da Igreja, por

ali acima, a rua do CEFAS, era e é utilizada por muita gente para fazermos esta passagem

de um lado para o outro, o interessante é que a esmagadora maioria do tráfego que vinha

para ali a intenção era cortar à esquerda na Nacional. A Nacional tem muito tráfego a muitas

horas, nós criávamos filas que chegavam às escadinhas do Foto Pop. Reparem, quando se

cortou  a  possibilidade  de  ir  à  esquerda,  estas  filas  de  transito  que  se  ali  formavam

automaticamente ficaram eliminadas porque deixou de ser muito producente as pessoas

irem ali para virarem à esquerda, porque têm que vir na mesma ao Conde de Sucena e os

que vão, entram na mão e é muito mais fácil. Foram estas as situações que foram sendo

estudadas  e  implementadas  sempre  na  perspetiva  de  irmos  resolvendo  algum  tipo  de

problemas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Atenção, tudo o que nós temos vindo a fazer e estamos a fazer, neste momento, tem

esta  perspetiva,  os  técnicos,  depois  de  uma  análise,  propõe-em-nos  estas  situações,
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naturalmente que as debatemos, mas há uma questão, nenhuma destas verdades e aqui

feito por peritos ou de outra forma, isto nunca é uma verdade cientifica e estaremos sempre

disponíveis para que alguma coisa que corra menos bem, continuarmos a tentar alterar, não

tenho a garantia absoluta que vai ser tudo perfeito.--------------------------------------------------------

----- Aqui, em frente a Câmara, há uma coisa muito simples, tenho muito gosto explicar.------

----  Há  mais  de  vinte  anos  que  este  prédio  foi  feito  e  este  é  um  espaço  publico

indiscutivelmente, ficou ali um território reservado que, curiosamente, ostentava até há uma

semana, em cada um dos lados uma zona que dizia que todo este parque era zona de

estacionamento  proibido,  apesar  disso,  havia  umas  chaves  que  os  proprietários  dos

edifícios,  nomeadamente  os  lojistas  tinham,  que  permitia  que  abrissem  para  cargas  e

descargas, essas chaves foram pulando e começou a haver muita gente com esse tipo de

chaves  e  houve uma tentativa de um munícipe, indiscutivelmente, de tentar contrariar isso

numa determinada altura. A partir de outra determinada altura foi uma tentativa de termos ali

um estacionamento  minimamente  ordenado.  Nós  temos,  neste  momento,  no  Centro  de

Artes, uma exposição que se chama “depósito caótico” pois bem, aqui era o estacionamento

caótico porquê? Porque uma das coisas que nós verificamos, é que não havia ninguém que

fosse embora, dava sempre lugar para mais um, e das formas mais incríveis, tínhamos aqui

pessoas a buzinar,  às vezes,  horas seguidas,  porque alguém chegava e  simplesmente

deixava o carro, porque aquilo era uma coisa que estava ali fechada e então é um sítio onde

se pode perfeitamente deixar os carros. Dizermos que estamos a abrir a rua ao tráfego é

mentira  porque  ela  já  estava  aberta,  era  um  parque  de  estacionamento  disforme   e

absolutamente  incontrolável.  Dizem:  -  se  é  uma  coisa  de  estacionamento,  controlem-o.

Como  vocês  sabem  a  competência  para  controlar  o  estacionamento,  pelo  menos  por

enquanto,  compete em exclusivo, e não ao estacionamento pago, porque não era zona de

estacionamento pago,  compete em exclusivo  à GNR. A GNR define e disse-nos,  várias

vezes, que tem outras prioridades que não é o estacionamento, ou seja de uma forma  fugaz

e  de  vez  em  quando,  aparecem  por  aí  e  multam,  mas  não  o  fazem  de  forma  a  que

efetivamente sejam eles próprios empreendedores de mudança e de boas práticas.------------

----- O que nós estamos a tentar é claramente uma coisa:-----------------------------------------------

-----  Primeiro  –  aumentar  o  número  de  lugares  de  estacionamento  mas  perfeitamente

ordenado e depois permitir uma coisa muito simples, vamos lá ver o que nós conseguimos,

já que as pessoas e os carros vêm até à ponta porque não hão-de sair ou porque é que não

hão-de entrar vamos estar aqui bastante atentos. Uma outra alteração que nós vamos fazer,

e essa sim, nos parece bastante estruturante, é uma alteração que eu diria incrível, não sei

se vocês têm todos noção, mas no S. Sebastião, exatamente na entrada do S. Sebastião,
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há pelo menos vinte anos, está lá uma placa de transito proibido,  aqui junto à saída da

Câmara, para cima, está lá uma placa de transito proibido, garanto-vos que não foram lá

postas nem saíram de lá durante este período todo que será à volta de vinte anos. Não sei

se já repararam, mas nós temos até aqui uma escola de condução que as aulas todas que

dá com os alunos, que são candidatos a condutores, a última fase de todos os percursos  é

por aí, portanto, eles entram no transito proibido e vêm por aí abaixo. Não sei se também

têm noção, e também temos as tais medições com contagem de tráfego, que é uma coisa

absolutamente incrível a quantidade de carros que entram, apesar de se ter feito a entrada

para este espaço adaptada ao sentido de quem viesse do lado Conde Sucena poder entrar,

toda a gente chega ali e vira à esquerda e entra, diria, é o sentido dominante. Nós temos

aqui  contagens  de  tráfego  nesta  rua  que  descarrega  por  aqui  abaixo  que  são

absolutamente incríveis, o que nós vamos fazer, é alterar este sentido de transito , vamos

permitir  o  transito  num sentido,  ele  afinal  de  contas  é  proibido  mas há muito  que está

instituído, mas vamos tirar transito daqui e não trazer, é isto que nós vamos tentar fazer.------

----- Senhora Deputada uma das coisas que disse, porque me lembra quando respondi à D.

Ilda, foi que o licenciamento que era necessário para aquela obra ter andado, ele foi feito de

acordo com a legislação, o ramo de atividade que atualmente la está, terá que ser definido

de acordo com a licença de utilização que tenham e portanto há entidades, nomeadamente

a ASAE que é competente nessa matéria, agora, a obra e a construção do pavilhão naquele

espaço, não tenho dúvidas nenhumas que cumpriu o licenciamento que tinha que fazer na

Câmara Municipal, até há-de ter uma licença de utilização para um determinado fim. Se está

a  ser  utilizada  com  esse  fim  ou  não  é  uma  situação  que  essas  entidades  que  têm

competência própria para aferir e caso não o seja encaminhar os competentes processos

para as entidades competentes que algumas delas até poderão ser o Município se isso se

verificar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O que eu disse foi que tanto em matéria ambiental como em matéria de adequação do

que lá está, há entidades competentes para isso, nomeadamente a ASAE e os organismos

do Ministério do Ambiente.----------------------------------------------------------------------------------------

----- A outra questão que me coloca e não respondi é a que tem que  ver com o desvio

receita prevista versus receita eliminada em dois mil e dezassete e dois mil e dezoito é

emitido porque é norma ”este alerta” chamemos-lhe assim, está previsto na lei e eu diria que

o que é que aconteceu,  há uma justificação maior  para isso,  há um conjunto  de obras

financiadas que não recebemos o financiamento que está previsto e isso é que nos permitiu

ficar abaixo dos oitenta e cinco por cento da receita, é o que nós identificamos e o que

inclusivamente lhe poderemos depois mandar o relatório dos nossos auditores que já se
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manifestou relativamente a essa matéria.--------------------------------------------------------------------

-----  Já  agora,  uma  nota  que  pretende  ser  um  bocadinho  bem  humorada,  é  que

relativamente a dois mil e dezassete, dois mil e dezoito, como vê, aumentamos, o desvio

não foi tão grande”.-------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “ Só para esclarecer a Deputada Isabel, acho que merece, porque já a algum tempo que

esta resposta não foi dada, de facto não tenho nada para lhe mostrar, porque equivoquei-me

na altura, não houve nenhuma consulta pública para nadadores salvadores, houve em dois

mil e dezoito, em dois mil e dezanove não houve mesmo, portanto, as piscinas estiveram

fechadas por uma decisão minha, achava que não tinha condições para estarem abertas,

mas penso que já está a ser tudo tratado para que no próximo ano as piscinas estejam

abertas durante o mês de agosto, só por causa disso é que não lhe entreguei nenhuma

informação.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “ Relativamente ao Pai Natal, alguém quer responder?.--------------------------------------------

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

----- “Relativamente ao Pai Natal, o Deputado Jorge Melo não está cá, mas depois dir-lhe-ão

com certeza, o Pai Natal não é da Câmara, não imagino onde é que ele está.”-------------------

-------------------------------------- PERÍODO DA ORDEM DO DIA------------------------------------------

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

-----  “Senhor  Deputado Miguel  Oliveira,  já  tive aqui  oportunidade de falar  ao plenário,  o

Senhor não estava aqui por um motivo qualquer, expliquei a situação da questão do relatório

de não estar aqui e constar  na ordem, disse aquilo que entre ambos falamos, mas se quiser

usar da palavra para explicar também, esteja à vontade, dou-lhe essa oportunidade.”----------

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

-----  “Só para que conste, o Senhor Presidente comunicou-me que houve um lapso,  um

lapso naturalmente que é uma situação humana, que tem a nossa compreensão e nós

entendemos  que  o  ideal  é  que  essa  discussão  desse  relatório  se  faça  com  pleno

conhecimento  de  todos  os  membros  da  Câmara,  quando  falo  da  Câmara,  falo  desta

Assembleia,  sobre aquilo  que está em causa,  tenho a dizer  que no relatório  preliminar,

despendi mais de quatro horas a fazer a leitura e a consultar a legislação e ainda assim, por

diversas vezes, depois  disso,  tive de recorrer novamente aos documentos por causa de

dúvidas,  portanto,  é  de  facto  um  documento  extenso,  muito  denso,  em  termos  de

informação,  que  nos  convida  a  uma  apreciação  mais  longa  e  com  mais  tempo  para

estudarmos o assunto. Não vejo nenhum inconveniente, não vê o grupo municipal do CDS

Ata da 4ª. Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 27 de setembro, 2 e 8 de outubro de 2019



52

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

que  atendendo  às  circunstâncias  específicas  de  se  ter  tratado  de  um lapso,  se  faça  o

agendamento  na  próxima  sessão,  seja  ela  ordinária  ou  extraordinária,  na  Assembleia

Municipal.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----  “Já  agora,  informo  novamente,  que  esse  relatório  na  correspondência,  no  link  da

documentação da nossa Assembleia Municipal, pedia por favor a todos os Deputados que o

retirassem, se houver alguma dificuldade digam que eu enviarei o relatório pessoalmente,

mas está lá e vai estar durante mais algum tempo”.-------------------------------------------------------

------  3.1  –  Eleição  do  Presidente  de  Junta  de  Freguesia  para  representara  a

Assembleia  Municipal  no XXIV Congresso da Associação Nacional  de  Municípios

Portugueses;--------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “ Houve e agradeço a colaboração de todos os grupos municipais que por um pedido

por  mim  feito,  anuíram  em  apresentar  uma  proposta  conjunta,  proposta  essa  que  vou

designar por lista A, que são os seguintes: - como efetivo, o Senhor Presidente da União de

Freguesias  do  Préstimo  e  Macieira  de  Alcoba,  Pedro  António  Machado  Vidal  e  como

suplente  o  Senhor  Presidente  da  Junta  de  Freguesia  de  Macinhata  do  Vouga,  Pedro

Joaquim Faria Oliveira Marques. Não há mais nenhuma lista, isto foi por consenso, por isso

temo que sujeitar à votação, que será votação secreta e eu irei chamando uma a um, irá

sendo entregue um cartão e votam  lista A.”-----------------------------------------------------------------

----- Feita a votação, houve vinte e sete votantes, vinte e cinco votos a favor e dois votos em

branco, pelo que o efetivo para XXIV Congresso da Associação Nacional de  Municípios

Portugueses, será o Presidente da União de Freguesias do Préstimo e Macieira de Alcoba,

Pedro António Machado Vidal e o suplente será o Presidente da Junta de Freguesia de

Macinhata do Vouga, Pedro Joaquim Faria Oliveira Marques.------------------------------------------

------ 3.2 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para descentralização

de competências (Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto), Transferência de competências

para os órgãos municipais no ano de 2020 no âmbito do Decreto-Lei n.º 22/2019, de 30

de janeiro;------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----  “Em  primeiro  lugar  queria  dirigir  uma  palavra  ao  Humberto,  ao  fim  de  dois  anos,

finalmente vieste aqui fazer um reparo menos positivo, queria enaltecer-te por isso, aliás a

questão que levantas-te foi a mesma que a Marta de Bustelo me levantou e eu disse-lhe: - é

pena o Humberto não morar aí,que já tinha respondido à tua questão,  mas acho que é

pertinente e salutar, parabéns por isso.-----------------------------------------------------------------------
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----- Indo ao ponto que interessa, estamos a falar de delegações de competências e para ser

rápido e sintético, como prometi ao Senhor Presidente da Assembleia,  lembro que, nem

sequer no período antes da ordem do dia vim intervir, e acho que deve ser assim, nós, às

vezes, temos muita mania de deixar que as Assembleias é um clube de palradores, hoje não

o fomos, mesmo assim é meia noite e um quarto e estamos a entrar no primeiro ponto da

ordem de trabalhos, é importante que as pessoas também entendam isto, se calhar temos

que reequacionar a hora a que começa, possivelmente temos que nos reequacionar noutras

questões para permitir isto, que é tão lindo que é as pessoas participarem. Mas nós também

temos a necessidade de dizer alguma coisa, foi para isso que fomos eleitos e ganhamos as

senhas de presença, quando elas são pagas.---------------------------------------------------------------

-----  Vamos ao que interessa,  estamos a  falar  de delegações  de competências  e nesta

matéria, antes de mais, e esta observação que faço serve para todas, nós acho que temos

aí uma sociedade de advogados, Raposo & Sá Miranda, a sociedade de advogados que a

Câmara Municipal contratou para poder auxiliar num conjunto de tarefas, esta Raposo, Sá

Miranda & Associados-Sociedade de Advogados, refere num relatório que fez sobre as suas

atividades, acerca do processo de descentralização de competências, diz e passo a citar: -

“A  PRA,  portanto,  a  sociedade,  tem  vindo  a  analisar  a  pedido  do  Município  os  vários

diplomas que têm sido publicados relacionados com o procedimento de descentralização de

competências, sendo este um procedimento que terá que ser monitorizado nas diferentes

áreas e...”  Se ele analisou...e tive o cuidado de pedir isso hoje de manhã, peço desculpa, foi

um bocadinho em cima dos joelhos, mas nós também temos a nossa vida e às vezes não é

fácil, eram oito e tal da manhã, pedi ao Senhor Presidente a ver se ele me fazia chegar isso,

como não o fez e como estamos a jogar em casa, pedia ao Senhor Presidente para ver se

ele ia lá pedir aos serviços que trouxessem lá o relatório da sociedade de advogados e que

nós pudéssemos saber, já agora, e porque lhe pagamos e se o povo lhe paga, quer saber o

resultado do que acontece, peça  aos serviços que tragam lá o parecer desta sociedade de

advogados para nós sabermos o que é que eles pensam sobre cada uma da delegação e

competências,  pedia-lhe,  acho que é importante,  já  agora fica a sugestão,  em próximas

ocasiões, quando a gente paga a advogados para dar o parecer, mande-os que dão-nos

jeito para nos assessorar na tomada de decisão, é só este reparo que eu fico, aguardo que

o Senhor  Presidente nos faça chegar isso,  estamos a jogar  em casa,  volto  a referir  de

certeza que há aí alguém, o Senhor Presidente também tem a chave do gabinete e agora é

tudo high-tech, entra aí com uma password e vai buscar os pareceres e vamos ver o que é

que os advogados dizem sobre cada uma das delegações de competências que para nós

algumas...faz todo o sentido percebermos o que é que a lei e quem percebe das leis, dita
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sobre a matéria.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Peço desculpa, Senhor Presidente é só para um pedido de esclarecimento à Mesa, se

estamos a debater as propostas, uma a uma ou a discuti-las na globalidade para depois

proceder às votações.”---------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Excelente pedido de esclarecimento, é assim, da primeira vez, recordam-se, estava

tudo  englobado  e  decidimos  que  era  melhor  ser  individual,  optei  pelo  individual,  tenho

utilizado este sistema individualmente, não tenho nada a opor que o plenário hoje entenda

isto de outra forma, podemos discutir na globalidade, vem aqui usar da palavra as diversas

vertentes e depois passamos à votação uma a uma, se é isso que entendem ser melhor,

nada a opor a isto.--------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Então, vamos manter o que já tínhamos.”--------------------------------------------------------------

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

-----“Senhor  Presidente,  a  sociedade  de  advogados  em  questão,  foi  contratada  pelo

Município, lembro que nós, neste momento, temos nos quadros do Município uma jurista,

diria que meia, porque como sabem, a Drª. Ana Isabel tem um horário reduzido porque foi

mãe há muito pouco tempo, e contratualizamos esta sociedade de advogados para nos

emitir e estudar do ponto de vista legal e nos ajudar no suporte às nossas decisões que são

absolutamente fundamentais nesta matéria, também em alguns diplomas foi-lhe solicitado

parecer e ela naturalmente que o fez para ajuda e suporte ao Executivo.---------------------------

----- Não tenho condições de lhe entregar agora esses elementos que me está a pedir, mas

terei todo o gosto em lhe mandar tudo aquilo que tivermos acerca dessa matéria” --------------

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

----- “ Caro Presidente, não precisa de estar chateado comigo até porque essa sua cara de

mau de chateado não me mete medo, não leve a mal  por causa disso,  vamos lá a ter

paciência.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- É muito claro, o Senhor Presidente e o Município assinaram um contrato de prestação

de serviços com os advogados,  que fizeram um relatório que dizem que deram parecer

sobre uma matéria que hoje, de facto, nós temos que votar. Amanhã não preciso do parecer

deles para nada, porque depois não posso lá ir e dizer : - esperem lá um bocadinho que,

agora afinal o parecer diz uma coisa ou diz outra.----------------------------------------------------------

 ----- Acho que estas coisas são de elementar bom senso, qualquer pessoa lá em casa que

nos esteja  aqui  a ouvir  vai  perceber  –  então se a  Câmara gastou dinheiro  nosso para

assessorar o Município, por essa via, quer queiramos, quer não, assessorar a Assembleia
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Municipal, no fundo ajudar-nos a decidir, vota isso em cima da mesa.-------------------------------

-----  Amanhã  preciso  do  relatório  para  quê?  Eu  já  votei.  Até  lhe  diria  mais  Senhor

Presidente, achava era de elementar bom senso, esse relatório a existir que viesse aqui

junto aos documentos que vieram para esta Assembleia, porque, efetivamente, nós temos

que ser uns para os outros e se nos podermos ajudar, melhor ainda.--------------------------------

-----Isto não é uma questão de política, ponha lá isso de parte, dá jeito a quem está no

poder, de vez em quando, refugiar-se nisso – isso é combate político e tal, estão aqui a criar

aqui  uma chicana,  ninguém está aqui  a criar  chicana nenhuma, nós estamos a usar os

meios que pagamos para usufruir, não é elementar? Parece-me.-------------------------------------

-----As suas dúvidas e as dúvidas de toda a gente, as nossas, são pertinentes.-------------------

----- Mais, eu não pedi hoje, pedi-o hoje de manhã, não ando aqui para fazer isso, quando

reparei que existia disse: Olha que bom vamos lá buscar isso, estamos todos high-tech, isso

é fazer um download, como o Senhor Presidente disse, e puxa o documento, é só isto que

queria dizer, se ajuda ótimo, estamos cá para isso”.------------------------------------------------------

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

----- “Vou ser rápido e vou tentar não me repetir.----------------------------------------------------------

----- Nós vamos hoje votar, penso, que pela terceira vez, delegações de competências. Até

aqui  nunca  pedimos  esses  pareceres,  porque  não  tínhamos  conhecimento  que  eles

existissem.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Se a Câmara entendeu, pedir um parecer, não faz nenhum sentido o Senhor Presidente

da Câmara, agora, estar aqui a dizer que esses pareceres não são precisos para coisa

nenhuma, se o Senhor Presidente entendeu que era necessário pedir um parecer, é tão

necessário para si como para nós, não faz é nenhum sentido dizer, que pediu para si e que

para nós não é preciso coisa nenhuma, já que os temos, vamos suportar-nos neles para

podermos todos trabalhar em conjunto e se for caso disso, suspendemos a Assembleia, e

continuamos na segunda ou quando quer que seja, já com esses relatórios para podermos

avançar, é simplesmente isso.-----------------------------------------------------------------------------------

----- Até hoje nós votamos sem os pareceres, mas ninguém os tinha, hoje temos, é um ativo

que o Município tem.”----------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “ Senhor Presidente, nós devemos tomar a decisão com base na melhor informação

que esteja disponível e se não nos foi disponibilizada toda a informação então que seja, o

problema é que nós temos um prazo para cumprir e como temos um prazo para cumprir,

ante  esta  dúvida  que  está  aqui  a  surgir,  nós  não  obtendo  esclarecimento,  vamos  ser

obrigados  a  votar  contra  todas  as  delegações  de  competências,  por  uma  questão  de
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precaução.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-----  “Senhor Presidente,  para a minha decisão política não precisei  de qualquer  tipo de

parecer, o enquadramento jurídico das propostas foi trabalhado entre esta empresa que nos

presta  assessoria  e  o  nosso  gabinete  jurídico,  eu  não  li  nenhum parecer,  eu  não  pedi

nenhum  parecer  de  uma  competência  que  tem  aqui  uma  área  estritamente  política,  o

enquadramento legal para celebrar as propostas e que está aqui, isso sim, foi trabalhado

pelo nosso gabinete jurídico e por esta empresa que nos faz assessoria, eu não li, ou seja,

para  a  minha  tomada  de  decisão  no  sentido  político  aceito  ou  não  aceito,  não  tenho

rigorosamente nenhum parecer porque pura e simplesmente nunca o pedi.------------------------

----- Agora, o nosso gabinete jurídico para elaborar as propostas e atenção, se bem vêm têm

as propostas  à frente percebem que tem todo o  enquadramento  legal,  é  aqui  que este

gabinete ajudou a trabalhar.”-------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Já agora, se me permite, não sei, por acaso, quando vi o email do Senhor Deputado

Carlos Almeida, fui ler outra vez as propostas, porque realmente tinha lido e nunca tinha

visto que estava lá qualquer referência a nenhum parecer e então veem-me informar que

esse  parecer  é  referido  num conjunto  de  trabalhos  que  é  feito  por  essa  sociedade  de

advogados e que foi objeto de uma reunião de Câmara, com certeza o Senhor Deputado

terá tido acesso a esse documento onde é referido, isso só para dizer o seguinte: - nós às

vezes, e tenho aqui,  pelo menos, mais três jurista, somos muitos, às vezes falamos em

pareceres, eles são escritos e outras vezes são apenas e só emissão de parecer pura e

simples, só quero esclarecer, se existem ou não esses pareceres.”----------------------------------

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

----- “ Senhor Presidente da Assembleia, Senhor Presidente da Câmara, não é verdade que

a nossa votação só incida sobre a parte política, nós somos responsáveis por votar uma

proposta da Câmara que tem incidência  na parte  política  e na parte  legal,  se  nós não

cumprirmos com a lei seremos responsabilizados. --------------------------------------------------------

----- Se a Câmara entendeu e muito bem, pedir apoio aos seus juristas, a juristas externos,

para ajudar a elaborar todo este trabalho e havendo esse trabalho já feito, o que pediu o

meu colega Carlos Almeida e que me parece que faz todo o sentido, é: - dêem-nos cópia

disso, para nós também termos acesso, porque nós, no fundo, somos todos responsáveis.---

----- O Senhor Presidente diz, ” não li nada disso, só olhei para a parte política”, está bem

mas nós somos todos responsáveis e eu tenho que olhar para tudo, porque quando voto

aqui, se votar uma questão do ponto de vista ilegal, posso vir a ser responsabilizado, a não
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ser  que vote  como vencido,  aliás  os  nossos colegas  da Câmara de Oliveira  do Bairro,

membros da Assembleia  Municipal,  estão com um processo às  costas,  exatamente por

terem votado uma decisão, na Assembleia Municipal, contra a lei, por isso têm um processo

às costas,  nós não somos só responsáveis  pelos  votos políticos,  a nossa apreciação é

política, concordo consigo, mas somos responsáveis pela parte legal também.-------------------

----- Então, se o Senhor Presidente achou que era necessário para a sua equipa, para estar

bem escudado, de-nos isto, é só o que estamos a pedir, mais nada, é difícil.”---------------------

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

----- “Não queria ser teimoso, mas é o seguinte: - acho que é fácil nós todos percebermos o

que  é  que  está  aqui,  as  propostas  que  nós  temos  aqui,  têm um enquadramento  legal

perfeitamente definido e naturalmente que isto foi visionado e elaborado com apoio jurídico,

a  única  coisa,  Senhor  Presidente  e  acho  que  isto  foi  uma oportunidade  absolutamente

fantástica, já aqui, há um bocado foi falado pelo Deputado Carlos Almeida, eu agora, acho

que é importante e de todo que possamos pôr a funcionar estas Assembleias num horário

normal de expediente para que possamos ter acesso, nomeadamente, neste momento, ao

gabinete jurídico da Câmara, estou a dizer que não tenho acesso agora, a esta hora, a

jurista não está aqui.------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Não há parecer, o gabinete que trabalhou estas matérias, na elaboração das propostas,

no seu enquadramento jurídico para formular as propostas que todos temos à frente.----------

----- Já o disse aqui e volto a dizer, para a minha tomada de decisão de sim ou não, não pedi

parecer  jurídico  a  ninguém,  a  análise  que  fizemos  foi  no  sentido  de,  aceitamos  a

competência ou não aceitamos a competência, volto-lhe a dizer o seguinte, nós, Executivo

não fazemos cavalo de batalha rigorosamente nenhum, na aprovação, versus reprovação

destas matérias, por uma razão muito simples, as que aprovamos, relativamente a dois mil e

dezanove, nenhuma delas andou para a frente ou seja os procedimentos que eram suposto

nos chegarem para podermos evoluir, nada temos, não chegou rigorosamente nada, a única

competência descentralizada que temos a funcionar em plenitude é a da educação, mas

essa já vinha lá de trás. A das estradas que nós falamos aqui na urgência, nem proposta

temos. A do estacionamento, idem aspas. Outras que nós aceitamos, estamos na mesma,

portanto, não faço cavalo de batalha rigorosamente nenhum.------------------------------------------

----- Mais, a única coisa que nos presidiu a sim ou não, foi indiscutivelmente a mesma coisa

da primeira vez, coerência.---------------------------------------------------------------------------------------

-----  Relativamente  a  esta  matéria,  o  gabinete  que  trabalhou,  com  toda  a  certeza  terá

objetivamente condições de provar que trabalhou, agora, trabalhou na elaboração jurídica

das propostas,  que fique claro,  o  gabinete  não nos fez  nenhum estudo,  nem nenhuma

Ata da 4ª. Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 27 de setembro, 2 e 8 de outubro de 2019



58

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

recomendação acerca do aceitas ou deixas de aceitar, porque isso é claramente político.-----

-----  O  enquadramento  jurídico  está  aqui  e  o  gabinete  jurídico  responsabiliza-se  pelo

enquadramento.”----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “ Já lhe disse que não há nenhum parecer, não está respondido Senhor Deputado?------

-----  Senhores Deputados, isto está tudo gravado, está gravado ele dizer que havia, como

não havia, está gravado vocês estarem sempre a dizer que havia e temos que passar.--------

----- Se acabou de dizer agora, perante todos nós, fica gravado, que não há, para que é que

estamos a voltar a insistir na mesma coisa, concorda Senhor Deputado? Muito obrigado.”---

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

proposta que vai a votação no seguimento das outras situações anteriores é a seguinte: - o

Município de Águeda aceita a transferência de competências nos termos previstos no

diploma setorial  do  Decreto-Lei  n.º  22/2019,  de  30  de  janeiro,  tendo  a  mesma sido

aprovada por maioria, com seis votos contra do grupo municipal do PSD, cinco abstenções

do grupo municipal do Partido Socialista, doze votos a favor do grupo municipal Movimento

Juntos e dois votos a favor do grupo municipal do CDS.-------------------------------------------------

------ 3.3 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para descentralização

de competências (Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto), Transferência de competências

para os órgãos municipais no ano de 2020 no âmbito do Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30

de janeiro; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----  “Senhor  Presidente,  só  uma  sugestão  para  facilitar  o  trabalho  da  Assembleia,  era

conveniente que além do decreto se fosse dizendo a que área setorial é que corresponde.

-----  Esta é  a  área da saúde e venho usar  da palavra  apenas para  que conste que,  a

comissão competente da Assembleia,pronunciou-se em junho, no sentido da recomendação

da Câmara Municipal, embora sem utilizar os argumentos da Câmara Municipal, isto porque

fez  uma análise independente, portanto, não tem exatamente os mesmos argumentos mas

a conclusão é a mesma e a conclusão é de não aceitação pelo Município da transferência

de competências no âmbito da saúde.” -----------------------------------------------------------------------

------  Não  havendo  mais  intervenções  neste  ponto,  a  proposta  colocada  à  votação  é  a

seguinte:  O Município  de  Águeda não aceita  a  transferência  de  competências  nos

termos previstos no diploma setorial  do Decreto-Lei  n.º  23/2019,  de 30 de janeiro,

relativamente à área da saúde,  tendo a mesma sido aprovada por  maioria com cinco

abstenções do grupo  municipal do Partido Socialista.----------------------------------------------------

------ 3.4 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para descentralização
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de competências (Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto), Transferência de competências

para os órgãos municipais no ano de 2020 no âmbito do Decreto-Lei n.º 97/2018, de 27

de novembro, do setor das praias; -------------------------------------------------------------------------

------ Não havendo intervenções neste ponto, a proposta colocada à votação é a seguinte: O

Município  de  Águeda  não  aceita  a  transferência  de  competências  nos  termos

previstos  no  diploma  setorial  do  Decreto-Lei  n.º  97/2018,  de  27  de  novembro,

relativamente ao setor das praias, tendo sido a mesma aprovada por maioria, com cinco

abstenções do grupo municipal do Partido Socialista e duas abstenções  do grupo municipal

do CDS.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.5 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para descentralização

de competências (Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto), Transferência de competências

para os órgãos municipais no ano de 2020 no âmbito do Decreto-Lei n.º 98/2018, de 27

de novembro, relativamente ao setor dos jogos;  -----------------------------------------------------

------ Não havendo intervenções neste ponto, a proposta colocada à votação é a seguinte: O

Município  de  Águeda  não  aceita  a  transferência  de  competências  nos  termos

previstos  no  diploma  setorial  do  Decreto-Lei  n.º  98/2018,  de  27  de  novembro,

relativamente ao setor dos jogos, tendo a sido mesma aprovada por maioria, com cinco

abstenções do grupo municipal do Partido Socialista.-----------------------------------------------------

------ 3.6 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para descentralização

de competências (Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto), Transferência de competências

para os órgãos municipais no ano de 2020 no âmbito do Decreto-Lei n.º 100/2018, de

28 de novembro, relativamente ao setor das vias de comunicação; ----------------------------

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

----- “Senhor Presidente, precisava de esclarecimentos do Senhor Presidente da Câmara,

em relação ao teor da proposta.---------------------------------------------------------------------------------

----- A proposta, salvo erro, é de aceitação das competências, tal como já tinha acontecido

quando ela foi apreciada no inicio do ano, nessa altura, aceitamos as explicações que nos

foram  dadas  pelo  Senhor  Presidente  da  Câmara  que  nos  disse  que,  basicamente  isto

compreendia uma apreciação em duas fases, que a Câmara Municipal teria oportunidade de

se pronunciar, recebendo ou combinando com as Infraestruturas de Portugal, as condições

da transmissão destas competências, não sei se foi exatamente assim.-----------------------------

----- Primeiro, gostaria de ter este esclarecimento e saber em que estado é que isso está, se

está tudo em águas de bacalhau, como parece que anda, mas há dois esclarecimentos que

preciso do Senhor Presidente da Câmara porque são situações preocupantes.-------------------

-----  Em primeiro lugar,  nós compreendemos as vantagens de eventualmente a Câmara
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Municipal poder passar a gerir um troço, não a totalidade, um troço significativo da EN1.

Com o IC2, a EN1 deixou de ter a mesma importância, ainda assim, é uma via fundamental

e estruturante do Concelho.--------------------------------------------------------------------------------------

-----  Menciona a proposta que o Município  tem recebido diversos pedidos,  por  parte de

investidores  que  pretendem  ter  facilidades  de  acesso  a  essa  infraestrutura,  o  que  nós

compreendemos, mas que nos deixa uma preocupação bastante grande que tem a ver com

aquilo que é a segurança rodoviária e a fluidez da própria via.-----------------------------------------

-----  Senhor  Presidente,  gostaria  que  nos  esclarecesse  se  esses  eventuais  pedidos  de

autorização  a  serem  concedidos,  vão  criar  mais  situações  de  possível  insegurança  na

circulação rodoviária e atraso na  circulação rodoviária. Já aqui foi mencionado o caso de

uma  fábrica  importante,  deste  Concelho,  que  tem  uma  situação  relacionada  com  os

semáforos que ajudam à fluidez do trânsito de e para a fábrica e o trânsito naturalmente na

via. Uma situação dessas multiplicada, é impossível.-----------------------------------------------------

-----  Nós  temos  diversas  situações  ao  longo  do  traçado  dessa  via  que  constituem

estrangulamentos e que põem dificuldades, nomeadamente aquela questão dos semáforos

na Cerâmica do Alto que também se procura resolver por esta via.-----------------------------------

----- Mas a minha maior preocupação é que, sim senhor, se faça eventualmente, este acordo

mas salvaguardando que, o trânsito não entra diretamente nas fábricas dentro da Nacional

Um, isso a nosso ver, é uma questão que é importante que seja esclarecida.---------------------

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

----- “Senhor Presidente, o primeiro esclarecimento tem a ver com o que o Decreto-Lei prevê

e o Decreto-Lei prevê uma coisa muito simples que é, efetivamente, as Infraestruturas de

Portugal têm um prazo definido no Decreto, para encaminhar para o titular da Secretaria de

Estado, que é o governante competente, uma proposta financeira para a transmissão destes

troços para os municípios,  depois,  também está  previsto que esse membro do governo

encaminhe para os municípios a tal proposta.---------------------------------------------------------------

----- É certo que, nós aprovamos aqui a assunção durante o ano de dois mil e dezanove  e

até hoje não nos chegou qualquer tipo de proposta para tal.--------------------------------------------

----- Também prevê a lei que possa haver dois tipos de gestão, ou a gestão integral com a

posse  definitiva  se  chegarmos  a  acordo  e  aí  o  Município  passa  a  ser  responsável  na

plenitude nomeadamente pelos investimentos,  pelas obras,  por tudo o resto ou então o

Município fica meramente com a gestão, gestão de publicidade, gestão destas questões,  a

gestão no fundo do troço, não sendo minimamente responsável pelas obras.---------------------

----- A única coisa que vos posso dizer é que, relativamente a dois mil e dezanove, não nos

chegou nada e portanto nós não temos rigorosamente nada em termos de negociações para
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avançarmos mais do que aquilo que já tínhamos vindo a avançar.------------------------------------

----- Também vos disse na altura que, o processo de transmissão de algumas destas vias,

nomeadamente  o  eixo  da  EN1,  era  um  assunto  que  o  Município  tinha  já  entabulado

discussões e negociações com o IP, no sentido da transmissão e naturalmente  chegarmos

a um acordo de um valor que nos permitisse aceitar estas estradas. E tudo isto porquê? As

Infraestruturas  de  Portugal  têm  um  centro  de  decisão  sobre  um  conjunto  de  matérias,

nomeadamente licenciamento de obras, à beira da estrada e confinantes com a estrada, que

está em Lisboa e é completamente centralista, portanto, há todo um conjunto de decisões

que é preciso tomar, nomeadamente em termos de investimentos no nosso Concelho, que

são,  literalmente,  retardados por  pedidos de pareceres que reiteradamente  têm que ser

pedidos nestas vias que, e o exemplo do IC2 é flagrante, nós temos a via do IC2 que, não

entra nestas contas, mas a antiga EN1, no troço compreendido entre a rotunda da Mourisca

e a Landiosa, temos todo o interesse em geri-la de uma forma mais ágil, mas mantendo

sempre os critérios de segurança que são imperiosos manter.-----------------------------------------

----- Também é certo que muitos destes troços já merecem, há muito tempo, um tratamento

muito mais urbano, até porque nós temos um conjunto de equipamentos e de empresas que

sofrem  valores  de  rendas  desmesuradas  que  o  IP  entendeu  começar  a  aplicar,

nomeadamente pela acessibilidade que sempre existiu.-------------------------------------------------

----- Pior do que isso, temos alguns investimentos que precisam ser realizados à face das

estradas e o IP, a partir de Lisboa, não aceita determinadas soluções que curiosamente, por

exemplo, na zona do Pingo Doce, nós clamamos por elas, nomeadamente a construção de

uma rotunda. Já tivemos, inclusivamente, um investidor que esteve disponível para investir

ali, que se disponibilizava ele próprio a construir a rotunda, de acordo com aquilo que nós

entendemos  que  é  absolutamente  correto,  e  o  que  é  certo  é  que  IP  diz-nos  que  não,

porquê? Porque está a tratar aquele troço como se fosse o IC2, com o mesmo nível de

exigências que a variante do IC2.-------------------------------------------------------------------------------

----- Nós, neste momento, temos uma necessidade enorme de que estes troços que já não

contam  para  o  tal  plano  rodoviário  passem  e  sejam  integrados  no  Município,  agora,

naturalmente, isto passa também por uma negociação. Vocês conhecem, por exemplo, este

eixo, nós não podemos aceitar a estrada no estado em que ela está, apesar de eles terem

feito algumas reparações, por exemplo, a entrada imediatamente sul de Águeda, entre as

duas pontes, entre a ponte do campo e a ponte, é um território de gestão do IP, vejam o

estado em que está. Interessa-nos, indiscutivelmente, que esse troço, passe para o domínio

do  Município  e  que  seja  tratado  como  uma  rua  de  Águeda,  uma  rua  da  cidade,

porque,efetivamente, é uma rua da cidade e é, diria, um dos principais acessos a Águeda
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que está muito mal tratado por esta entidade Nacional.--------------------------------------------------

----- É esta a questão que está aqui em causa, nós não queremos fugir da responsabilidade,

temos um processo negocial que não vai ser fácil e estaremos sempre, isso é incontornável,

passará sempre por aqui qualquer processo de negociação, até porque, na nossa ideia, há-

de ter sempre valores que nos obrigam a que não sejam de outra maneira, mas não é uma

questão de obrigação é uma questão que claramente terá que ser assim.”-------------------------

 ------  Não havendo mais intervenções neste ponto,  a proposta colocada  à votação é a

seguinte:  O Município de Águeda aceita a transferência de competências nos termos

previstos  no  diploma  setorial  do  Decreto-Lei  n.º  100/2018,  de  28  de  novembro,

relativamente às  vias de comunicação, tendo sido a mesma aprovada por maioria, com

seis votos contra do grupo municipal do PSD e cinco abstenções do grupo municipal do

Partido Socialista.--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------DECLARAÇÃO DE VOTO -------------------------------------------

------ Grupo Municipal do CDS -------------------------- -----------------------------------------------------

----- “Senhor Presidente, atendendo a que ficamos satisfeitos com o esclarecimento e com

as  garantias  dadas  pelo  Senhor  Presidente  da  Câmara,  nomeadamente  quanto  à

segurança, entendemos votar favoravelmente a proposta.”--------------------------------------------- 

------ 3.7 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para descentralização

de competências (Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto), Transferência de competências

para os órgãos municipais no ano de 2020 no âmbito do Decreto-Lei n.º 101/2018, de

29 de novembro, na área da justiça -------------------------------------------------------------------------

 ------ Não havendo intervenções neste ponto, a proposta colocada à votação é a seguinte: O

Município  de  Águeda  não  aceita  a  transferência  de  competências  nos  termos

previstos  no  diploma  setorial  do  Decreto-Lei  n.º  101/2018,  de  29  de  novembro,

relativamente à área da justiça  tendo sido a mesma aprovada por  maioria, com  cinco

abstenções do grupo municipal do Partido Socialista.-----------------------------------------------------

------ 3.8 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para descentralização

de competências (Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto), Transferência de competências

para os órgãos municipais no ano de 2020 no âmbito do Decreto-Lei n.º 103/2018, de

29 de novembro, relativamente à área setorial de associações de bombeiros. -------------

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

----- “Senhor Presidente, para que conste, o CDS vai votar a favor da proposta, tendo antes

votado contra a proposta,  não apenas pelos  desenvolvimentos  entretanto havidos nesta

situação,  mas  também  pelo  conjunto  de  recomendações  que  constam  no  relatório  da

auditoria  do  Tribunal  de  Contas  sobre  o  plano  municipal  da  defesa  da  floresta  contra
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incêndios.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------  Não havendo mais intervenções neste ponto,  a proposta colocada  à votação é a

seguinte:  O Município de Águeda aceita a transferência de competências nos termos

previstos  no  diploma  setorial  do  Decreto-Lei  n.º  103/2018,  de  29  de  novembro,

relativamente à área de associações de bombeiros,  tendo sido a mesma aprovada por

maioria,  com seis votos contra do grupo municipal do PSD e com  quatro abstenções do

grupo municipal do Partido Socialista.-------------------------------------------------------------------------

------ 3.9 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para descentralização

de competências (Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto), Transferência de competências

para os órgãos municipais no ano de 2020 no âmbito do Decreto-Lei n.º 104/2018, de

29  de  novembro,  relativamente  à  área  setorial  de  estruturas  de  atendimento  ao

cidadão; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente, três perguntas muito simples.---------------------------------------------------

----- Primeira – a Câmara Municipal já está a comparticipar as Juntas de Freguesia, nas

despesas relativas a esta matéria? ----------------------------------------------------------------------------

----- Segunda – Nós já temos a funcionar na Câmara Municipal os CLAIM?------------------------

----- Terceira – Nós já temos a funcionar os GAE? “-------------------------------------------------------

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

----- “Relativamente ao espaço cidadão, a Câmara Municipal ainda não está a comparticipar

as juntas de freguesia, foi um assunto que era para ter sido abordado numa reunião que nós

tivemos há uns dias com uma grande parte das juntas de freguesia, por causa dos contratos

interadministrativos, que vêm aqui mais propostos, mas entretanto, optei por encaminhar

esta questão para uma reunião que vamos ter todas as juntas de freguesia, durante o mês

de  outubro,  penso  que  até  já  estará  agendada,porquê?  Porque  acho  que  temos  aqui

elementos,  neste momento,  depois  de estarmos aqui  a trabalhar  com estas situações a

funcionar  a  algum  tempo  que  precisamos,  todos  os  intervenientes,  nomeadamente  a

Câmara mas sobretudo as Juntas de freguesia de refletirmos sobre isto, portanto acho que é

importante nós percebermos que isto não é meramente a questão da comparticipação, há

aqui algo mais.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A ideia aqui é procurarmos construir qualquer coisa que efetivamente resulte e que seja

uma ajuda para aproximarmos do cidadão a possibilidade de chegar aos serviços públicos.--

----- Estou a dizer que, na próxima reunião com as juntas de freguesia, vamos abordar este

assunto, de acordo com estes elementos que, dá-me ideia, que são incontornáveis, temos

que olhar para eles.-------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- O GAE não está em funcionamento e o CLAIM também não.-----------------------------------

----- Já agora, uma nota, nós temos uma questão de reforço dos recursos humanos, temos

concursos abertos para colmatarmos essas questões e há a questão da regulamentação

que estamos a tratar, portanto não há GAE ainda.”--------------------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente, vai-me desculpar, mas não percebi se os gabinetes, ao fim e ao

cabo, tudo aquilo que está descentralizado, não está a funcionar por motivos técnicos, por

motivos  políticos  ou  por  outros  motivos  quaisquer,  faça  favor  de  explicar  que  não

compreendi”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------  “Senhor  Deputado,  expliquei  o  Senhor  já  estava  a  caminho  daí,  a  questão  foi

exatamente o seguinte: - não está a funcionar por questões por falta de recursos humanos,

nós  estamos  com  concursos  abertos,  para  tentar  colmatar  essas  falhas,  nós,  neste

momento, por exemplo, na área da ação social, temos duas técnicas e num passado muito

recente tínhamos quatro, uma foi para a Mealhada e a outra para a Batalha.----------------------

----- Relativamente à questão da regulamentação para estes gabinetes, também tem que ser

feita.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----  “Senhor  Presidente,  ajude-me porque às  vezes sou um bocadinho  esquecido,  esta

proposta  para  as  juntas  de  freguesia  foi  aquela  que  foi  retirada  numa  das  últimas

Assembleias, porque tinha erros de formulação, tinha valores errados.------------------------------

----- Quanto aos gabinetes, zero, na prática, estamos a zeros.”----------------------------------------

------  Não  havendo  mais  intervenções  neste  ponto,  a  proposta  colocada  à  votação  é  a

seguinte:  O Município de Águeda aceita a transferência de competências nos termos

previstos  no  diploma  setorial  do  Decreto-Lei  n.º104/2018,  de  29  de  novembro,

relativamente à área de atendimento ao cidadão,  tendo sido a  mesma aprovada  por

maioria,  com seis votos contra do grupo municipal do PSD e com  quatro abstenções do

grupo municipal do Partido Socialista e duas abstenções do PSD ------------------------------------

------ 3.10 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para descentralização

de competências (Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto), Transferência de competências

para os órgãos municipais no ano de 2020 no âmbito do Decreto-Lei n.º 105/2018, de

29 de novembro, na  área setorial da habitação; -------------------------------------------------------

 ------ Não havendo intervenções neste ponto, a proposta colocada à votação é a seguinte: O

Município  de  Águeda  não  aceita  a  transferência  de  competências  nos  termos

previstos  no  diploma  setorial  do  Decreto-Lei  n.º  105/2018,  de  29  de  novembro,
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relativamente  à  área  da  habitação,  tendo  sido  a  mesma aprovada  por  maioria,  com

quatro abstenções do grupo municipal do Partido Socialista. -------------------------------------------

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

de competências (Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto), Transferência de competências

para os órgãos municipais no ano de 2020 no âmbito do Decreto-Lei n.º 106/2018, de

29  de  novembro,  relativamente  à  área  setorial  património  imobiliário  público  sem

utilização;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------ Não havendo intervenções neste ponto, a proposta colocada à votação é a seguinte: O

Município  de  Águeda  não  aceita  a  transferência  de  competências  nos  termos

previstos  no  diploma  setorial  do  Decreto-Lei  n.º  106/2018,  de  29  de  novembro,

relativamente à área setorial património imobiliário público sem  utilização, tendo sido

a mesma aprovada por  maioria,  com  quatro abstenções do grupo municipal do Partido

Socialista. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.12 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para descentralização

de competências (Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto), Transferência de competências

para os órgãos municipais no ano de 2020 no âmbito do Decreto-Lei n.º 107/2018, de

29 de novembro, relativamente à área setorial de estacionamentos públicos;--------------

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

----- “Penso que a decisão do Executivo tem uma gralha que é, estacionamento da cultura.”--

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

----- “ Penso que sendo feita essa correção aqui, não haverá dúvidas nenhumas daquilo que

estamos  a  falar,  até  porque há referencia  clara  aos  decretos-leis  que  estão  aqui  a  ser

votados.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Aceitamos  todos  que  isto  seja  um  lapso?  Retira-se  a  palavra  cultura  e  fica  só

estacionamento.”----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Não havendo intervenções neste ponto, a proposta colocada à votação é a seguinte:-

O  Município  de  Águeda  aceita transferência  de  competências  para  os  órgãos

municipais no ano de 2020 no âmbito do Decreto-Lei n.º 107/2018, de 29 de novembro,

relativamente  à  área  setorial  de  estacionamentos  públicos,  tendo  a  mesma  sido

aprovada  por  maioria,  com  seis  votos  contra  do  grupo  municipal  do  PSD  e  quatro

abstenções do grupo municipal do Partido Socialista. ----------------------------------------------------

------ 3.13 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para descentralização

de competências (Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto), Transferência de competências

para os órgãos municipais no ano de 2020 no âmbito do Decreto-Lei n.º 58/2019, de 30

de abril, relativamente à área setorial de transporte em vias navegáveis  interiores;----
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 ------ Não havendo intervenções neste ponto, a proposta colocada à votação é a seguinte: O

Município  de  Águeda  não  aceita  a  transferência  de  competências  nos  termos

previstos no diploma setorial do Decreto-Lei n.º 58/2018, de 30 de abril, relativamente

à  área  setorial  de  transporte  em vias  navegáveis   interiores,  tendo  sido  a  mesma

aprovada  por  maioria,  com  quatro  abstenções  do  grupo  municipal  do  Partido

Socialista.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------DECLARAÇÃO DE VOTO-------------------------------------------

----- Grupo Municipal do Partido Socialista --------------------------------------------------------------

-----  “Apenas para fazer a declaração de voto em nome do Grupo Municipal  do Partido

Socialista, referente a todas as votações que se antecederam, ou seja desde a 3.2 até à

3.13, ou seja todas aquelas que se referem à transferência de competências para os órgãos

municipais.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  À  semelhança  do  que  já  aconteceu  anteriormente,  o  Grupo  Municipal  do  Partido

Socialista, decidiu abster-se em relação a estas votações porque entende que se perdeu

uma  oportunidade  de  fazer  um  plano  estratégico  para  o  Município,  para  o  Concelho,

aproveitando este processo de descentralização e de transferência de competências para a

presentar um verdadeiro plano estratégico para o Concelho, para nos explicar a todos como

é que se vai executar no terreno esta transferência de competências, não só quando as

competências  são  assumidas,  mas  também  quando  elas  não  são  assumidas,  porque

quando elas não são assumidas era importante perceber porque é que não se assumem

neste momento,  por  exemplo,  em relação às  praias,  é certo que nós não temos praias

fluviais, por exemplo, mas podemos vir a telas no futuro e acho que com isto se perdeu uma

oportunidade de fazer uma reflexão mais profunda sobre aquilo que podemos querer, ou

melhor, sobre aquilo que queremos e aquilo que poderemos ter para o futuro.”-------------------

------ 3.14 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para descentralização

de competências (Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto), Transferência de competências

para os órgãos intermunicipais no ano de 2020 no âmbito do Decreto-Lei n.º 58/2019,

de 30 de abril, transporte em vias navegáveis  interiores-------------------------------------------

------ Não havendo intervenções neste ponto, a proposta colocada à votação é a seguinte: A

Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro aceita exercer para o ano de 2020 as

competências nos termos previstos no diploma setorial do Decreto-Lei n.º 58/2019, de

30 de abril, relativamente à área setorial de transporte em vias navegáveis  interiores,

tendo sido a mesma aprovada por maioria, com quatro abstenções do grupo municipal do

Partido Socialista.---------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Atendendo ao avançar da hora, o Presidente da Assembleia colocou à votação  dos
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presentes, continuar a sessão até às duas horas da manhã, pelo que,  foi decidido terminar

a primeira parte da Assembleia.---------------------------------------------------------------------------------

----- Assim, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal suspendeu a reunião da 4ªSessão

Ordinária, designando para continuação o próximo dia 2 de outubro de 2019, pelas vinte e

uma horas, dando-se os trabalhos como encerrados pela uma hora e três minutos.-------------
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Ata da 2ª Reunião da 4ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda

realizada em 2 de outubro de 2019

------ Aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma

horas,  no  Salão  Nobre  da  Câmara Municipal,  teve lugar  a  segunda  reunião  da  Quarta

Sessão  Ordinária  da  Assembleia  Municipal  de  Águeda,  com  a  seguinte  Ordem  de

Trabalhos:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.15 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para celebração de

Contrato  Interadministrativo  entre  o  Município  e  a  União  de  Freguesias  da  Trofa,

Segadães e Lamas do Vouga – Gestão Sistema Público de abastecimento de água em

Segadães; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

candidatura e atribuição de apoio à União das Freguesias de Águeda e Borralha –

Apresentação fora de prazo –Código Regulamentar (F4); ------------------------------------------

------ 3.17 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para atribuição de

apoios  à  União  das  Freguesias  de  Belazaima  do  Chão,  Castanheira  do  Vouga  e

Agadão e Junta de Freguesia de Valongo do Vouga – Seguros de Acidentes Pessoais;

------ 3.18 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para atribuição de

apoios – União de Freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão

e à Junta de Freguesia de Valongo do Vouga; ----------------------------------------------------------

------ 3.19 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para concessão de

Apoio à União de Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira; --------------------------------------

------ 3.20 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para aceitação das

candidaturas e atribuição de apoios apresentados fora de prazo pelas Juntas / Uniões

de Freguesia no âmbito da organização de eventos culturais – Código Regulamentar

(F4); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.21 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para celebração de

contratos Interadministrativos 2019; -----------------------------------------------------------------------

------ 3.22 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para atribuição de

apoios  financeiros  às  entidades  participantes  e  co-organizadora  Sol  Nascente  –

Associação Infanto-Juvenil de Águeda na “16ª Edição das Marchas Populares”; --------

------  3.23  –  Análise  e  votação  da  proposta  da  Câmara  Municipal  das  Normas  do
concurso de Ideias “Agentes de Mudança”; ------------------------------------------------------------
-------  3.24  –  Análise  e  votação  da  proposta  da  Câmara  Municipal  de  alteração  à

composição do Conselho Municipal de Educação (CME) – 2017/2021; ------------------------
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------  3.25  –  Análise  e  votação  da  proposta  da  Câmara  Municipal  de  ORUs  de  15

localidades do Concelho; --------------------------------------------------------------------------------------

------  3.26  –  Análise  e  votação  da  proposta  da  Câmara  Municipal  para  adesão  à

Associação Limpeza Urbana – Parceria para Cidades Inteligentes e Sustentáveis; ------

------ 3.27 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de Autorização Prévia

da Assembleia Municipal, de acordo com o artigo 6º. da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro

– Assunção de Compromissos Plurianuais, para: -----------------------------------------------------

---------- 3.27.1 – Atribuição de apoios no âmbito do Código Regulamentar do Município

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

---------- 3.27.2 – Aquisição e distribuição de fruta, no âmbito do Programa Regime de

Fruta Escolar nos estabelecimentos de educação de Águeda, mencionados no Anexo

A; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 3.27.3 – Concurso público com publicidade internacional para a aquisição de

serviços de limpeza em edifícios municipais e edifícios escolares; ----------------------------

----------  3.27.4  –  Plano  de  transportes  escolares  para  o  ano  letivo  2019/2020  e

submissão  de  despesa  plurianual  à  Assembleia  Municipal  relativo  à  aquisição  de

serviços de transporte escolar de alunos em circuitos especiais; ------------------------------

---------- 3.27.5 – Aquisição de serviços de monitorização da Declaração Ambiental (DA)

do Plano Diretor Municipal de Águeda (PDM) e elaboração do Relatório Ambiental para

a 2.ª Alteração à 1ªRevisão do PDM; -----------------------------------------------------------------------

---------- 3.27.6 – Celebração de Contrato de Aquisição de Serviços de Seguros, através

da contratação de diversas apólices e franquias; -----------------------------------------------------

---------- 3.27.7 – Aquisição de serviços para manutenção de sistemas automáticos de

Deteção de Incêndios; -------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 3.27.8 – Projeto de Parceria Europeia “SMARTA 2”; ---------------------------------------

---------- 3.27.9 – Projeto de Parceria Europeia “BLOCK4-COOPC2 – SUDOE”; --------------

----------  3.27.10  –  Aquisição de  serviços  de  manutenção  para  apoio  às  aplicações

SIGMA, utilizadas no Município de Águeda e nas Juntas de Freguesia; ----------------------

---------- 3.27.11 – Abertura de procedimento por concurso público, sem publicidade

internacional, para locação de equipamento informático para o Município de Águeda; -

------ 3.28 – Tomada de Conhecimento do Relatório Semestral; ----------------------------------

------  3.29 – 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. --------------------------------------------------------------------------
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----- 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; -------------------------------

----- Wilson José de Oliveira Dias Gaio - PUF de Barrô e Aguada de Baixo; -----------------------

----- Vasco Miguel Rodrigues Oliveira – PUF 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; ---

----- Pedro Miguel Dias de Carvalho – UF 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; -------------------

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

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

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

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

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

aberta a segunda reunião da Quarta  Sessão Ordinária da Assembleia Municipal.------------

------  A  reunião  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 reunião produtiva, séria

e leal. O Senhor Presidente da Assembleia foi secretariado por Cristina Paula Fernandes

da Cruz e Daniela Carina Mendes  -----------------------------------------------------------------------

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

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

-----  O Presidente da União de  Freguesias de Recardães e Espinhel,   Manuel  José de

Almeida Marques de Campos comunicou que não poderia estar presente, nomeando para

sua substituição o primeiro vogal, Pedro Miguel Dias de Carvalho.------------------------------------
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-----De  seguida  o  Presidente  da  Assembleia  Municipal,  informou  que  não  houve  mais

comunicações de ausências  e que quem faltou na última reunião,  continua a faltar  com

exceção da segunda secretária Daniela Carina Mendes.-------------------------------------------------

-----O Presidente da Mesa da Assembleia recordou que na anterior reunião desta quarta

Sessão Ordinária o último ponto que foi tratado e discutido foi o ponto 3.14 pelo que se iria

passar à discussão, análise e votação do ponto:-----------------------------------------------------------

------ 3.15 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para celebração de

Contrato  Interadministrativo  entre  o  Município  e  a  União  de  Freguesias  da  Trofa,

Segadães e Lamas do Vouga – Gestão Sistema Público de abastecimento de água em

Segadães; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

----- “Queria aqui, indiscutivelmente, ter uma intervenção primeira porque gostava de deixar

e de uma vez por todas, muito clara a minha posição relativamente a esta matéria. Isto não

se trata de uma posição individual, não se trata de uma posição...trata-se de um imperativo

legal.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Tive  uma reunião  com o  Senhor  Presidente  da  Junta,  na  semana  passada,  com a

ERSAR, em Lisboa, ficou claro para mim, claro para ele, as obrigações que estão pendentes

nesta matéria e muito sinceramente, é um assunto que não é de hoje, chegou finalmente a

esta Assembleia por esta altura, mas tem alguns anos de evolução e queria-vos dizer e

fazer aqui um historial muito sucinto para não ser teimoso, mas sobretudo para deixar muito

claras quais são as intenções da Câmara, porque não pode haver aqui qualquer sombra de

dúvida relativamente às nossas intenções nesta matéria.------------------------------------------------

----- Primeira questão – aquando a integração dos sistemas de água do Município na ADRA,

a então Junta de Freguesia de Segadães, não quis que este sistema fosse integrado, quis

manter-se  como  gestora  deste  sistema,  que  desde  sempre,  desde  a  sua  origem,  é

propriedade  da  Junta  de  Freguesia,  mas  desempenha  indiscutivelmente  um  papel  de

abastecimento de água às populações, tem nomeadamente contratos a titularem entre a

Junta  de  Freguesia  e  o  consumidores  e  com  os  respetivos  contadores  em  tudo  é  um

sistema idêntico ao que nós tínhamos anteriormente dos SMAS e agora com a ADRA, no

entanto, a entidade gestora é a Junta de Freguesia.------------------------------------------------------

----- Mais tarde, a alguns anos atrás, a ERSAR, nomeadamente há uma publicação em dois

mil e nove, que diz, sucintamente, que todos os sistemas geridos por juntas de freguesia ou

associações de moradores ou outras entidades, dava-lhe um período de cinco anos para

serem  incorporados  na  Câmara,  porquê?  Porque  a  lei  define  como  única  entidade

competente para o abastecimento de água às populações, as Câmaras Municipais.------------
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-----  A Junta de Freguesia prosseguiu na sua intenção de manter este sistema sob sua

gestão, e volto a dizer, o sistema é propriedade e gestão da então Junta de Freguesia de

Segadães.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- De seguida, há um processo de contraordenação e nomeadamente uma notificação da

ERSAR em que estes sistemas, porque entretanto,deixa-me aqui chamar a atenção, o prazo

dos cinco anos, quando estava a ser concluído e que seria em janeiro de dois mil e catorze,

surge anteriormente a Lei 75/2013, que resumidamente diz que são delegáveis todas as

competências  possíveis  dos  municípios  nas  freguesias,  genericamente,  desde  que,  as

Assembleias Municipais e as Assembleias de Freguesia, estejam de acordo, são delegadas

todas as competências, portanto, a tal transição nunca foi feita, e muito bem. Mantém-se o

sistema sob gestão da Junta de Freguesia de Segadães e que depois é incorporada na

União de Freguesias da Trofa, Segadães e Lamas, mas no entanto, este sistema tem que

ver com, resumidamente, Segadães e Fontinha.-----------------------------------------------------------

-----  Quando a ADRA faz a empreitada de saneamento é colocada à consideração,  nos

movimentos preparatórios desta empreitada de saneamento, Trofa e Segadães, à Junta de

Freguesia e a Junta de Freguesia referiu claramente que queria manter este sistema sob

sua gestão, portanto foi feita só a rede de saneamento.--------------------------------------------------

-----  Já com o atual  Presidente da Junta,  Senhor  Paulo Tavares,  eu e a ADRA tivemos

condições para podermos gerir e avançarmos com essa obra, inclusivamente, fazermos um

acordo com a ADRA em que havia uma partilha de ficheiros da Junta de Freguesia que

resumidamente a Junta de Freguesia comunica à ADRA os consumos dos seus clientes

para que possam pagar à ADRA as respetivas tarifas de saneamento, exatamente iguais às

tarifas de saneamento de todo o Concelho.------------------------------------------------------------------

-----  Vem agora, a alguns meses, a ERSAR dizer que não aceitam que a submissão de

imperativos obrigatórios de qualquer sistema de água sejam submetidos por qualquer junta

de freguesia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O que eu fiquei a saber, na reunião com o Senhor Presidente da Junta, é que desde

dois mil e dezasseis, não é submetido nenhum plano de controle da qualidade da água,

porquê? Porque, pura e simplesmente, não é possível à Junta de Freguesia submeter esse

plano de controle de qualidade e isto é claramente uma contravenção e curiosamente do

Município porque a competência é do Município.-----------------------------------------------------------

----- Muito bem, estamos aqui numa situação em que o próprio ERSAR nos diz, tive uma

reunião,  como já  disse  na  anterior  Assembleia  Municipal,  com o  Senhor  Presidente  da

Junta, em que ele me deu conta de que a Junta queria na mesma continuar com a gestão

do  sistema,  portanto,  uma  das  soluções  apontadas  era  celebrarmos  um  protocolo  de
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delegação de competências e que fique absolutamente claro, a Câmara não toma posse,

não  quer  qualquer  posse  material  do  sistema,  nenhuma,  esse  sistema  é  da  Junta  de

Freguesia, agora, da Trofa, Segadães e Lamas porque incorporou em si o património da

Freguesia da Trofa, portanto que fique absolutamente claro que a Câmara não pretende,

não está, em momento nenhum do protocolo que é proposto, em virgula nenhuma se diz

que o sistema é titularidade da Câmara.----------------------------------------------------------------------

----- Por sua vez, a Câmara neste momento e com este protocolo está a dizer à Junta de

Freguesia o seguinte - enquanto entidades gestoras,  têm a obrigação de cumprirem um

conjunto de requisitos obrigatórios  a todos os sistemas de abastecimento de água para

consumo humano. Como tal, a Câmara dispõe-se a delegar-vos essa competência, vocês

continuam a ter exatamente o que têm e muito simples, como a Câmara é a única entidade

que pode submeter perante a ERSAR estes elementos obrigatórios de comunicação anual

obrigatória,vocês a tempo, enviam-nos todos esses elementos, a tempo de os submetermos

e nós fazemos mais, estamos aqui a fazer uma coisa muito simples, estamos a tomar como

certos todos os elementos que vocês dão, que, em termos de protocolo se responsabilizam

de que estão certos, e nós submetemos em vosso nome, e porquê nós? Porque não há

outra forma de o fazer.---------------------------------------------------------------------------------------------

----- Não consigo perceber o que é que nós estamos aqui a achar que isto tem aqui algum

tipo de componente política, da minha parte, enquanto Presidente da Câmara, a única coisa

que estamos aqui a fazer é, literalmente a dizer que, responsabilizo-me, eu pessoalmente,

por uma coisa que o Senhor Presidente da Junta gere.--------------------------------------------------

----- Agora, não me peçam para retirar este processo, por uma razão muito simples, porque

se eu o fizer, sou eu o único responsável e isto é absolutamente claro.----------------------------- 

------Meus senhores, isto não é uma guerra minha, longe disso, não tenho nada que me

motive por estas questões todas, e a partir de agora posso-vos dizer que a decisão aqui é

vossa, porque não acaba aqui, a Assembleia de Freguesia também tem que se manifestar.--

----- Nós temos este protocolo, este protocolo são as condições mínimas que entendemos

que devemos colocar para que possamos viabilizar que a União de Freguesias de Trofa,

Segadães e Lamas continue a gerir este sistema de água que é sua propriedade, portanto,

em  momento  nenhum,  tentem  passar  que  a  Câmara  quer  o  que  quer  que  seja  deste

sistema, a Câmara está aqui para viabilizar  o sistema, agora,  não pode continuar como

responsável por incumprimentos que este sistema tem, até por uma razão muito simples,

nós não gerimos, nunca gerimos, nem no tempo dos SMAS geriu este sistema.------------------

-----  Há imensas soluções como provavelmente poderão vir  por aí,  nós entendemos que

estas, são as condições mínimas para podermos fazer, repito, o que o protocolo prevê é que
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a Junta de Freguesia enquanto gestora do sistema, comunica à Câmara atempadamente, a

tempo  de  a  Câmara  o  fazer  dentro  do  prazo,  todas  as  condições  obrigatórias,

nomeadamente  a  elaboração  do  plano  de  controle  da  qualidade  da  água  que  é

absolutamente  obrigatório  todos  os  sistemas  de  controle  da  qualidade  da  água  para

consumo humano.---------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Estamos a falar de uma questão de saúde pública e não de outra coisa, entendo que

não preciso de dizer mais nada, por uma razão muito simples, não é nada de pessoal , não

é nada negociável, não é.”----------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente, o que me traz aqui neste momento, independentemente do que

ouvi  da  parte  do  Senhor  Presidente  da  Câmara  e  que  não  me  parece  corresponder

inteiramente à verdade é uma questão prévia.--------------------------------------------------------------

----- A proposta aprovada pela Câmara diz no seu terminus, literalmente isto, textualmente

aquilo  que  vou  ler:  -  “  Recebida  a  ata  da  Assembleia  de  Freguesias,  que  autoriza  a

celebração do contrato de delegação de competências em causa, se submeta à Assembleia

Municipal, também para efeitos de autorização, a proposta de celebração do contrato de

delegação de competências conforme minuta em anexo.”  ou seja, o que esta passagem diz

e é a última da proposta da Câmara, é que a Câmara delibera que, uma vez que seja

recebida a ata da Junta de Freguesia, se submeta à Assembleia Municipal a proposta de

celebração do contrato de delegação de competências.-------------------------------------------------

----- Ora, tanto quanto eu sei, a Câmara não recebeu essa ata,  porque o assunto não foi

tratado, tanto quanto sei, na Assembleia de Freguesias, nem sequer, a meu ver, faz sentido

estarmos  aqui  a  debater  esta  proposta,  porque  isso  viola  aquilo  que  foi  aprovado  pela

Câmara Municipal, nós aqui o que fazemos é aprovar ou rejeitar , apreciar, ao fim e ao cabo,

aquilo  que  são  propostas  da  Câmara  Municipal  ou  dos  membros  desta  Assembleia

atendendo às respetivas competências, mas aqui o problema é que aquilo que foi votado,

pelos Vereadores e pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, foi uma proposta que diz

que recebida a ata da Assembleia de Freguesias se submeta à Assembleia Municipal  a

proposta de celebração do contrato  de delegação de competências.--------------------------------

----- Como este pressuposto não se verificou, é a minha humilde opinião, a Assembleia não

pode, não deve apreciar sequer este assunto, sob pena de nulidade, porque a proposta da

Câmara Municipal que foi aprovada pelos Senhores Vereadores é muito clara quanto a este

ponto, tanto que está separado e é o último ponto da proposta.---------------------------------------

-----Senhor Presidente, aquilo que pretendia saber é, qual é a consequência de estarmos

aqui a deliberar sobre uma proposta que viola ela própria os seus pressupostos.?”--------------
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----- Carlos Filipe Correia de Almeida – PSD; ------------------------------------------------------------

----- “Nós temos exatamente o mesmo entendimento que o CDS, se o Senhor Presidente

tem outro,  ele  devia  aqui  estar  explicito  na deliberação  que  foi  feita,  com este  teor  de

deliberação, acho que estamos e estão aqui juristas que podem com certeza avaliar isso

melhor do que eu, estamos impedidos de votar este ponto, para nós é claríssimo.”--------------

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

----- “Ainda bem que este ponto está aqui, porque isto leva-nos a uma outra discussão sobre

os pontos desta Assembleia e sobre a maneira como são agendados os pontos para estas

Assembleias.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A primeira pergunta que queria fazer é mesmo ao Senhor Presidente da Assembleia

Municipal,  o  Senhor  Presidente  analisou,  previamente,  este  ponto  antes  de  trazer  à

Assembleia Municipal?---------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Não”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Não, agradeço a sinceridade.----------------------------------------------------------------------------

-----  Em  relação  a  este  ponto,  eu  não  sou  jurista  mas  sei  ler  português  e  o  Senhor

Presidente da Câmara não precisa de estar exaltado, já vi que esteve ali bastante exaltado

desde o início, tenha calma, isto vai ser longo, portanto temos tempo para nos exaltarmos

durante a Assembleia.---------------------------------------------------------------------------------------------

----- Já falei, na última Assembleia, que tivemos aqui problemas por causa dos pareceres e

por  causa da presença de alguém do departamento jurídico  que foi  pedido pelo  Carlos

Almeida  e  também as  portas  estavam fechadas,  não  se conseguia  arranjar  alguém  do

departamento jurídico para estar aqui presente. Hoje voltamos a ter a mesma situação.-------

----- Senhor Presidente da Assembleia Municipal, o Senhor Presidente da Câmara, para ele,

é claro como a água,  na interpretação dele,  que isto está bem,  portanto a proposta da

Assembleia de Freguesias pode vir depois que não tem problema nenhum.-----------------------

----- O Senhor, antes da intervenção do Dr. Miguel Oliveira, fez uma intervenção, à qual eu

já  cheguei  um  bocadinho  no  início,  mas  estive  com  muita  atenção,  e  o  Senhor  disse

concretamente  isto:  -  “Depois  desta  Assembleia  aprovar  isto,  não  fica  por  aqui,  a

Assembleia de Freguesia tem que aprovar isto. Sem isto não há hipótese nenhuma”,  foi o

que o Senhor disse.-------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Depois, não é depois, o que está aqui feito na proposta, a nossa interpretação é antes,

aliás  não  faz  nenhum  sentido  esta  Assembleia  Municipal  apreciar  esta  situação,  sem
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primeiro ser apreciada pela Assembleia de Freguesia, porque é assim que tem que ser, aliás

é o que diz a proposta.---------------------------------------------------------------------------------------------

----- Queria perguntar ao  Senhor Presidente da Assembleia Municipal, se neste momento,

qual é a sua opinião, não como jurista mas como Presidente da Assembleia Municipal, se

concorda  com  a  visão  do  Senhor  Presidente  da  Câmara,  que  diz  que  a  proposta  da

Assembleia  de  Freguesia  vem posteriormente  ou  se  a  proposta  do  meu colega  Carlos

Almeida e do meu colega Miguel Oliveira que diz que, lendo o que aqui está, primeiro vem a

proposta  da  Assembleia  de  Freguesia,  e  só  depois,  recebida  a  ata  da  Assembleia  de

Freguesia que autoriza a celebração do contrato de delegação de competências, só depois

é que a Assembleia Municipal dá a sua autorização. Qual é a sua posição exata? Se é que

nos pode dar, para nos ajudar aqui, porque eu também queria falar aqui sobre todo este

processo e da intervenção que  Senhor Presidente da Câmara fez previamente”.----------------

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

----- “Previamente a isso, dizer-lhe que vou retirar o ponto ou não, não é comigo, e colocá-lo

aqui a pedido da Câmara, está correto, por isso aquele seu introito podendo querer dizer

que eu devia..”-------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “ Não, não quis dizer nada, perguntei se tinha lido previamente”.--------------------------------

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

-----” Exatamente, é para ficar claro. Relativamente ao entendimento literal que faço disto,

também  vou  no  sentido  de  que,  previamente  deve  ser  a  Assembleia  de  Freguesia  a

pronunciar-se e à posterior vir aqui para ser aprovado.”--------------------------------------------------

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

----- “ Muito bem, muito obrigada Senhor Presidente.”-----------------------------------------------------

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

----- “ Isto pela proposta da Câmara, não é?”----------------------------------------------------------------

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

----- “Lei  a alínea a), por favor ”---------------------------------------------------------------------------------

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

----- “ Lendo as duas, mantenho a posição que tinha antes, sou eu e não sou jurista, que

fique claro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Sendo  uma  coisa  ou  sendo  outra,  no  entanto,  nós  no  PSD  entendemos  que  só

estaremos  em  condições  de  tomar  qualquer  posição,  sobre  esta  situação,  depois  da

Assembleia de Freguesia tomar a sua posição, entendemos que primeiro são os órgãos da

Freguesia, que são aqueles que são mais diretamente relacionados com este processo, e
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com este problema, e só depois nós tomaremos posição,  porque acho que é assim que

deve ser a lógica em todo este processo.--------------------------------------------------------------------

----- Primeiro a Freguesia, é à Freguesia que lhe diz mais respeito isto, e depois penso que

os membros da Assembleia Municipal, qualquer quer um estará em condições de tomar a

sua  posição.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Deixo no entanto aqui duas ou três achegas,  Senhor Presidente, em relação à sua

intervenção, o Senhor já fez uma intervenção sobre o contrato e ressalvo e muito bem aquilo

que o Senhor disse em relação aos processos de intenção que a Câmara tem ou que não

tem, acho que sim, acho que toda a gente aqui percebe perfeitamente que a Câmara não

terá  nenhum  processo  de  intenção  contra  qualquer  Presidente  da  Freguesia,  contra  a

Freguesia, isso acho que é uma discussão que está fora completamente do contexto e o

Senhor disse isso várias vezes. Mas, eu também li o contrato e não tenho exatamente a

mesma  ideia  daquela  que  o  Senhor  expressa,  embora  o  Senhor  expresse  aqui

publicamente, isto é importante, de que, efetivamente, o património continuará nas mãos da

Junta de Freguesia,  não me parece que isso esteja  claro  no contrato,  admito,  que por

interpretação jurídica, e por batalha jurídica, se possa chegar lá, mas também, como não

está absolutamente expresso no contrato, também admito perfeitamente, que isso possa

funcionar ao contrário.---------------------------------------------------------------------------------------------

----- No entanto, há aqui mais duas questões que lhe queria pôr a si ou à Freguesia, que é

isto: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- No contrato, está clarinho como a água, que após a concessão cabe à Freguesia fazer

todos os investimentos de manutenção, reparação, aumentos até extensão de rede naquela

população, todos esses investimentos têm que ser feitos pela Freguesia.--------------------------

-----  Não  sei  Senhor  Presidente,  se  nas  conversas  que  o  Senhor  teve  com  o  Senhor

Presidente da Junta, nas conversas que o Senhor teve com a ERSAR ,o que é que ficou

decidido, porque nós temos hoje uma situação ali na Freguesia, que funciona, percebo que

funcione, não sei por quantos mais anos é que tem condições de funcionar, não vou falar do

plano de controlo da água, como o Senhor disse e muito bem, se na realidade isso não está

a ser cumprido em termos da Freguesia, ela tem que o fazer, faz parte das normas e é

importante, e das garantias da qualidade para os nossos munícipes, mas temos aqui uma

situação, uma tem a ver com o património, e depois tem a ver com isto, se  a Freguesia ficar

com isto,  penso que é  importante  isto  ficar  esclarecido,  para  depois  na Assembleia  de

Freguesia as pessoas estarem em condições de tomarem decisões, a Freguesia tem que

garantir a manutenção da rede? Tem que garantir extensão da rede dentro da população

que é abrangida? Tudo isto é obrigatório ser feito pela Freguesia?-----------------------------------
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----- Se a Freguesia, daquilo que li no contrato, não fizer isso, aquilo que eu me apercebo do

contrato é que perde a concessão, e não sei se perde só a concessão.-----------------------------

----- E que soluções temos nós, em termos municipais, para servir os munícipes se isto não

acontecer?------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Acho que, estamos aqui a discutir um contrato, há esta questão legal que nós falamos

previamente, portanto deixo aqui a posição do PSD, para depois da posição da Assembleia

de  Freguesia,  mas  penso  que  antes  disso,  é  importante  que  nós  percebamos  isto

exatamente, sim senhora, se a Freguesia ficar com a concessão, ficar claro, não pelas suas

palavras, mas no contrato, de que as instalações se mantêm dela, e quem é que agora a

seguir vai ter que fazer os investimentos? Manutenção, conservação, o Senhor até pode

dizer: - “Se eles fazem a exploração, fazem isso”. Não sei se é isso que está ou não, quem é

que vai garantir isto? E no caso da  Freguesia não ter condições para o fazer, se a Câmara

tem condições para o fazer, retomando, ficando a  Câmara com a infraestrutura ou não, que

é o que nós precisamos de saber-------------------------------------------------------------------------------

-----Também precisamos de saber outra coisa Senhor Presidente, que é esta:--------------------

----- Se por acaso a Freguesia se recusar a fazer isto tudo, qual é a solução que o Município

tem para servir aquelas pessoas que estão na Freguesia? Vamos ter que fazer uma nova

rede imediatamente? O Senhor Presidente já falou com a ADRA para saber se ela está

disponível, para ela fazer uma nova rede? É possível adquirir a rede à Freguesia? Não sei,

temos que ter o plano A e o Plano B ------------------------------------------------------------------------- 

----- Mas isto é uma segunda questão, que nós avaliaremos quando cá vier, espero eu, isto,

depois da Assembleia de Freguesia, e deixo só aqui para irmos avançando, até para ajudar

depois as pessoas na própria Freguesia.”--------------------------------------------------------------------

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

----- “ Para obviar algumas coisas é preciso entendermos duas coisas, primeiro,volto a referir

uma coisa, o sistema atual é o que existe e é da Junta de Freguesia e que sempre esteve

sob tutela da Junta, e sempre foi investimento da Junta, portanto o prevermos que no futuro

seja a Junta que faça esses investimentos é natural porque é ela que gere o sistema, é ela

que recebe a receita.-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----Gostava de lembrar que, o resto do Município foi concessionado à ADRA, aliás neste

momento  a  Câmara  Municipal  de  Águeda,  não  tem  serviço  de  águas,  inclusivamente

tivemos o cuidado de depois do contrato de parceria e do contrato de gestão de fazermos

uma coisa muito simples que foi o tal anexo II que diz sucintamente, até é só um artigo, é

muito simples dizer que, todos os sistemas geridos pelas juntas de freguesia, que sejam

avocados pela Câmara, naturalmente serão integrados na ADRA. Aqui a Junta de Freguesia
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teve o cuidado e ainda muito recentemente, aliás quando veio esta notificação da ERSAR,

no princípio do ano, abril ou maio, o Senhor Presidente da Junta teve o cuidado de dizer...

“Nós queremos manter o serviço e a gestão do serviço”-------------------------------------------------

----- Aqui, a única coisa que está, a Câmara Municipal não quer tomar posse nenhuma, de

maneira nenhuma, e aquilo que nós estamos aqui a dizer claramente é o seguinte o Senhor

Presidente da Junta, neste momento, deveria ter tido a Assembleia de Freguesia a deliberar

sobre esta  matéria,  só  que ainda não fez,  a exemplo  do que não o fez  nos mandatos

anteriores quando esta situação foi colocada, volto a dizer que desde dois mil e dezasseis

não  são  submetidos  planos  de  controle  da  qualidade  da  água,  não  são,  e  isto  é  uma

situação de alto  risco para aqueles  consumidores  que,  curiosamente o responsável  é a

Câmara Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Este é o paradoxo, ou seja a Junta quis e sempre quis gerir aquele sistema, a Câmara

foi deixando, ao longo dos anos, gerir uma competência que é do Município, de boa fé, claro

que a Câmara esteve sempre, quando foi possível fazer investimentos da ADRA, lembro-me

de uma coisa, houve a disponibilidade de a ADRA fazer uma rede completamente nova no

momento em que fizemos as intervenções do saneamento e que foram muito recentemente,

aliás nós temos lá um conjunto de ruas pavimentadas de novo na sequência das obras de

saneamento, porque a Junta sempre, sempre reiterou esta vontade de gerir o sistema e a

Câmara nunca se opôs, nem está apor em causa a qualidade com que o faz, está dizer é o

seguinte: - atenção, obrigatoriamente é obrigatório, passo o pleonasmo mas é mesmo para

reforçar, reportar à Entidade Reguladora Nacional, nomeadamente estas questões, até trinta

de setembro de cada ano, a aprovação de um plano de controle da qualidade da água que

eu acho que é imperativo.-----------------------------------------------------------------------------------------

----- Segunda questão, reportar outros elementos que são naturalmente reporte. O que é

que acontece neste momento? A ERSAR, pura e simplesmente, impede que qualquer Junta

de Freguesia submeta esses elementos. E quem é que pode submeter em nome destas

Juntas de Freguesia? O Município.-----------------------------------------------------------------------------

-----A ERSAR coloca-nos esta possibilidade, aliás o protocolo é sugerido por eles, em que

delegamos  claramente  esta  competência,  que é  uma competência  municipal  ou seja,  a

única coisa que estamos a delegar é a formalidade porque em termos materiais não muda

rigorosamente  nada  e  a  Junta,  não  me  passa  pela  cabeça  outra  coisa,  que  está

completamente interessada em fornecer aos seus clientes água de primeiríssima qualidade,

e com todo o controle e toda a segurança.-------------------------------------------------------------------

-----  Agora,  desculpem-me uma coisa,  não peçam ao Presidente da Câmara para ser  o

responsável de todo o sistema que não conhece, que não gere e a quem não lhe reporta
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nada  e  é   ele  que  está  em falta,  sabem porquê?  Porque  a  Junta  não  submete  estas

questões a que obrigatoriamente está obrigada, porque não pode.-----------------------------------

----- A questão toda é que é o seguinte, neste momento, o incumprimento é do Município,

nós estamos aqui a viabilizar duas coisas muito simples, o Município com este protocolo

está-se a disponibilizar perante a Junta a submeter em nome daquele sistema os elementos

em que a Junta enquanto gestora lhe vai fornecer e a única coisa que nós pedimos é o

seguinte:  -  forneçam-nos  a tempo de nós os fornecermos a  tempo,  não queremos ter

qualquer tipo de critica nem nada.------------------------------------------------------------------------------

----- O que diz aquela questão da alínea ou o que pretende dizer, é uma coisa muito simples,

disse-o aqui há um bocado, isto não acaba aqui por uma razão muito simples, nós estamos

aqui  perante  esta  Assembleia  Municipal,  desculpem-me  uma  coisa  porque  não  tenho

validade de outra maneira, a dizer à Junta de Freguesia:  -  vamos lá avançar para esta

situação, por uma razão muito simples, conforme a carta da ERSAR, que vai em anexo, não

havendo  deliberações  sobre  esta  matéria,  naturalmente  que  temos  que  comunicar  a

impossibilidade  de  negociar  à  ERSAR e a  ERSAR a seguir  diz  que encaminha  para  o

Ministério  Público,  mas isso já  é uma questão deles,  não faço questão nenhuma disso.

Tenho é que dizer que não cumpro os requisitos porque não estou em condições de os

cumprir. E eu estou aqui a dizer o seguinte, depois vamos notificar na alínea a) a Junta de

Freguesia de que tem que colocar isto à discussão da Assembleia, recebida, depois dessa

discussão, a proposta da Assembleia de Freguesia,  estamos a querer dar uma segunda

hipótese de virmos aqui, porque reparem numa coisa, há um processo negocial, porque a

Junta não quer, nem sequer se iniciou, mas porque a Junta não quer.-------------------------------

----- Volto-vos a dizer isto não é novo, já aconteceu em mandatos passados, a Junta já se

fechou em copas outras vezes, que fique absolutamente claro.----------------------------------------

----- Neste momento, aquilo que ficou claro perante mim e o Senhor Presidente da Junta é  o

seguinte, há lá um conjunto de processos de contraordenação que serão emitidos muito em

breve,  em nome de quem? Do Município,  desculpem-me,  foi  claro  o que nós ouvimos,

perante esta evidência, esta clareza com que nos foi falado em termos de discurso e em

termos  dos  imperativos  legais.  Atenção,  isto  não  é  nada  relativamente  à  questão  de

Segadães, é relativamente a todas as situações que existem ao longo do país, porque há

ainda algumas situações,  aqui  bem perto,  parece-me que Talhadas está numa situação

parecida.  A  única  coisa  que  estamos  aqui  a  dizer  ao  Senhor  Presidente  da  Junta  e  à

Assembleia de Freguesia, é que isto é um assunto que nós temos que olhar para ele com

clareza,  volto  a  dizer  e  estarei  disponível  para todos os  acordos,  todos os  modelos  de

protocolo,  podem  ser  outros,  depois  de  vocês  virem,  desde  que  haja  intenção  de  nós
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resolvermos  este  problema.------------------------------------------------------------------------------------

-----  O  Senhor  quer,  com  toda  a  certeza,  agora  desculpe  uma  coisa,  já  aconteceu  no

passado e o Senhor sabe, não era Presidente da Junta mas sabe que isto aconteceu, eu

tive que ir, pelo menos, duas ou três vezes à ERSAR, no mandato passado, acompanhado

sempre de juristas,  houve,  inclusivamente,  contactos formais da ERSAR relativamente a

esta matéria, mas nunca a ERSAR tinha colocado as coisas nestes termos, de impossibilitar

a Junta de os submeter, aliás até dois mil e dezasseis a Junta submeteu.--------------------------

----- Que fique claro que a Câmara de Águeda não tem nada a ver com este processo, não

teve nada que o fizesse despoletar, bem pelo contrário, nós estamos no meio disto e a única

coisa que queremos é arranjar uma escapatória e se possível, em colaboração com a Junta

de Freguesia, a nossa postura é claramente de colaboração é dizermos: - mantenham a

gestão do sistema, deem-nos os elementos para nós submetermos, porquê? Porque vocês

não os podem submeter.------------------------------------------------------------------------------------------

----- Mas o problema é o seguinte, se vocês não os submeterem, quem incumpre não são

vocês  mas somos nós, isto é um paradoxo, então a Câmara incumpre por um sistema ao

qual não tem acesso, nem nunca teve.------------------------------------------------------------------------

----- No tempo dos SMAS, está aí, a Eng.ª. Dina, na Câmara, que foi gestora dos SMAS até

ao último dia dos SMAS, ela própria me passou sempre a informação de que nunca tiveram

conhecimento  material  do  sistema,  sabem  que  existe  mas  não  conhecem  pormenores

rigorosamente nenhuns, isto é assim, porquê? Volto a dizer e a reiterar e digo todas as

vezes que sejam necessárias, o sistema foi construído pela Junta de Freguesia, é da Junta

de Freguesia  e  a Câmara não tem qualquer  tipo  de intenção de lhe deitar  a mão,  nós

estamos aqui numa postura claramente de colaboração, nós temos esgotado o prazo para

submissão de um PCQA, precisamos de qualquer comunicação perante a ERSAR.-------------

----- Foi isto que também ficou rigorosamente acordado e foram absolutamente explícitos

perante nós e eles têm uma posição perante nós que lhes dá, inclusivamente, demasiado à

vontade, por uma razão muito simples, têm a lei do lado deles, e é esta a questão, nós um

dia deste, provavelmente, estaremos aqui a discutir processos de contraordenação sobre o

Município, desde dois mil e dezasseis para cá.-------------------------------------------------------------

----- Eu comprometi-me e o Senhor Presidente da Junta, no final desta Assembleia, logo que

tivéssemos  uma  minuta  de  uma  ata,  dizer  qual  foi  a  deliberação  relativamente  a  esta

matéria.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Agora, eu sabia, e continuo a saber que não quis fechar a porta, quero entrar num

processo negocial com a Freguesia mas, façam-me um favor, negoceiem. Agora, fecharem-

se  em  copas  e  dizerem:  -  “fica  para  aí,  qualquer  coisa,  em  termos  de  processo  de
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contraordenação, se vier vem para o teu lado” desculpem, isto não é bem assim, não pode

ser assim.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Este é um assunto muito concreto e não vale a pena estarmos aqui com más vontades,

isto não tem nada, rigorosamente nada de matéria política, é uma questão juridicamente

legal e ponto final.  Temos que dar cumprimento a uma coisa que é tão triste como isto,

gostava tanto que as Juntas de Freguesia também tivessem competência em matéria de

fornecimento de águas às comunidades, não têm, é exclusiva dos Municípios. Com base

nisto  há  possibilidade  de  delegarmos  a  competência,  delegamo-la,  para  quê?  Para

materialmente mantermos tudo como está e também para viabilizarmos tranquilamente em

colaboração.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Agora,  os dados que lhe peço para submeter,  desculpe uma coisa,  não vejo  outra

entidade a darmos que não seja a entidade gestora que é a Junta de Freguesia. Não posso

submeter  perante  a  ERSAR dados que  não  são  os  provenientes  de  quem gere,  isto  é

simples,  por  favor,  isto não tem nada de política,  isto é uma questão claramente legal,

inequívoca, não deem outra voltas porque não há outro objetivo que não seja este.-------------

-----  Estou  aqui,  como  sempre  estive  com  toda  a  vontade  de  colaborar  e  disposto,

inclusivamente, a responsabilizar-me pessoalmente por essas questões, porque o Senhor

também verificou que a responsabilidade é minha, desculpem uma coisa, não posso ficar

com isto sozinho, ainda mais sabendo que estamos em incumprimento.”---------------------------

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

----- “Em relação a este assunto, tem aqui algumas coisas que me fazem alguma confusão,

a primeira tem a ver com o facto de que tivemos uma Assembleia Municipal,  há três ou

quatro meses,  em que ficou previamente  acordado entre todos,  que este  assunto  seria

trabalhado  entre  o  Senhor  Presidente  da  Junta,  entre  o  seus  pares  da  sua  União  de

Freguesias, o Senhor Presidente da Câmara. E chegamos ao dia de hoje, tal e qual como

estávamos há quatro meses atrás.-----------------------------------------------------------------------------

-----  Em  relação  a  este  tema,  aquilo  que  me  preocupa  enquanto  munícipe,  enquanto

Deputado Municipal, enquanto pessoa responsável é o facto de termos aqui, digamos, um

Município dos elucidados em matéria de água e esta questão da ausência dos controles e

termos aqui  um sistema que está fora da esfera do controle do Município,  se eu fosse,

digamos utente, utilizador daquela Freguesia, preocupava-me imenso, muito mais do que

qualquer coisa que estejamos a discutir hoje.---------------------------------------------------------------

-----  Mas  se  olharmos  aqui,  para  aquilo  que  o  Senhor  Presidente  nos  enviou,  eu  em

momento algum na sua carta, encontro alguma alusão a esta questão, à questão legal de

podermos votar, não podermos votar e  que estamos a votar. E eu, é isso que me preocupa,
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gostava de entender e faço esta pergunta diretamente ao Senhor Presidente da Junta, que

ele  pode-nos ajudar  com certeza,  o que é  que muda com o contrato  que temos aqui?

Porque no meu entendimento e não sou jurista, quando olho para esta alínea acho que nós

vimos aqui hoje votar em minuta do contrato que há-de ser submetido à Junta de Freguesia,

porque depois a alínea b) refere que, recebida a ata da Assembleia, não diz quando, diz que

quando for recebida, há-de voltar aqui, esse é o entendimento que tenho, mas isso é uma

questão de português.---------------------------------------------------------------------------------------------

----- Gostava de saber da parte do Senhor Presidente da Junta e pode-nos ajudar e elucidar

o que é que muda com aquilo que estamos aqui a propor, em termos de contrato? Porque

eu olho para aqui e há aqui três ou quatro questões que o Senhor Presidente refere e que

são  claras:  -  “não  obstante  outro  entendimento  que  possam ser  alcançados  no  futuro,

somos de opinião que deverá constar explicitamente no futuro contrato interadministrativo

ou de acordo com a cobertura legal sobre esta questão”. E tem aqui três questões claras,

uma delas é que a União de Freguesias continue a ser proprietária do atual sistema, em

lado nenhum diz que deixará de o ser, portanto, já ficou aqui explicito. Refere que é um

sistema que tem mais de sessenta anos...-------------------------------------------------------------------

----- A questão é, o que é que muda neste momento? Porque por aquilo que está aqui e para

nós vimos votar, não vejo nada do que muda e preocupa-me digamos a responsabilidade

civil que nós temos de não votar uma questão destas, a ERSAR é clara, portanto gostava de

pedir ao Senhor Presidente da Junta que nos ajudasse e que me ajudasse a entender o

sentido  de  voto,  parece-me  claro  que  vamos  votar  esta  proposta  e  é  uma  ótima

oportunidade para nós sermos esclarecidos e entendermos, efetivamente, o que é que está

aqui em causa. Não é a questão da alínea de ser a) ou b) a questão é que estivemos aqui

há três ou quatro meses não resolvemos, estamos aqui hoje no mesmo estado e eu não me

sinto  seguro  de  não  votar  hoje,  mas  também  gostava  de  ouvir  aquilo  que  o  Senhor

Presidente da Junta tem a dizer em relação a esta matéria, para ficar mais esclarecido e

entender  efetivamente  o  que  é  que  está  aqui  em  causa,  porque  ainda  não  consegui

perceber, é só por isso.”-------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “ Não gostaria de perder o foco da questão primordial, porque sem a resposta a esta

questão, nem sequer vale a pena estarmos a prosseguir, porque estamos a perder tempo.---

----- O Senhor Presidente da Assembleia disse que na sua interpretação, daquilo que é, e

que foi aprovado pela Câmara Municipal, só depois de recebida a ata da Junta de Freguesia

se pode esta Assembleia Municipal pronunciar sobre este assunto, aliás diz que só depois
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de recebida essa ata  é que a  Câmara deve enviar  à Assembleia  para apreciação este

assunto.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----  “Senhor  Deputado  permita-me  esclarecer,  dei  a  minha  opinião  pessoal  enquanto

Presidente da Assembleia Municipal, enquanto jurista desta Câmara eu não sou.”---------------

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

----- “Senhor Presidente, peço desculpa, vou tornar mais preciso aquilo que disse:--------------

----- O Senhor Dr. Brito Salvador, membro desta Assembleia, emitiu esta opinião que é igual

à nossa. Nós não podemos estar a aprovar, não devemos estar a apreciar propostas que

são nulas,  porque não há verificação dos pressupostos que foram votados pela  própria

Câmara Municipal. Não gosto de falar das pessoas que estão ausentes por princípio, mas

os Senhores Vereadores do Partido Socialista e o Senhor Vereador do PSD que aqui está

presente, disseram que votaram esta proposta porque ela pressupunha o acordo da Junta

de Freguesia, informaram-nos, foi isto que aconteceu e portanto, nós estarmos a apreciar a

proposta viola este pressuposto que eles assumiram como verdadeiro quando votaram a

proposta em reunião de Câmara.-------------------------------------------------------------------------------

----- Este é o primeiro assunto.-----------------------------------------------------------------------------------

-----  Há  pouco  disse  que   havia  coisas  que,  o  Senhor  Presidente  tinha  dito,  que  não

correspondiam à verdade e portanto, foi para isso que pedi para utilizar a palavra para fazer

o enquadramento das minhas palavras, de forma a que não ficasse a dúvida de que eu

punha em causa aquilo que o Senhor Presidente da Câmara, sem depois concretizar aquilo

que não correspondia à verdade.-------------------------------------------------------------------------------

----- Senhor Presidente, é verdade que a lei, salvo erro, desde dois mil e oito, prevê que toda

a gestão das águas passe para a esfera de competência exclusiva das Câmaras Municipais

e por sua delegação, a empresas, nas entidades intermunicipais ou eventualmente, até nas

Juntas de Freguesia mas sempre, sempre com a responsabilidade do Município? Mas era

antes,  a  distribuição  de  água  para  consumo humano,  não  se  tornou  por  essa  lei  uma

competência  dos  Municípios,  é  competência  dos  Municípios  há  muitos,  muitos  anos  a

distribuição da água para consumo humano e o que acontece em Águeda, é que não foi só

em Segadães, foi em muitos outros sítios, o Município, e aqui a culpa não é diretamente

sua,  Senhor  Presidente,  entendemos,  o  Senhor  disse  que  não  era  culpado  e  que  lhe

estavam a atirar a culpa toda para si, o Senhor é o principal responsável desta situação toda

como é evidente, não é o único, mas é o principal, e vou-lhe explicar porquê. Porque a partir

do momento em que a lei é aprovada, em dois mil e oito, prevê isto, aquilo que há a fazer

imediatamente é o Município garantir que a população de Segadães, assim como das outras
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freguesias, tem disponível água para consumo humano fornecida pelo Município, se esse

fornecimento  pelo  Município  é  feito  através  de  um  acordo  firmado  com  as  juntas  de

freguesia, com as entidades que entretanto estavam a fazer a gestão de sistemas próprios,

ou não, e de que forma se chega a esse acordo, isso é outra conversa, mas pelo menos,

desde dois mil e oito, que devia, não havendo, olhe vou-lhe dizer, o Senhor diz e eu acredito

que não teve feedback da Junta de Freguesia de Segadães, em devido tempo sobre este

assunto e que o feedback que teve foi negativo, devia ter partido imediatamente para uma

alternativa  que  salvaguarda-se  o  interesse  dos  munícipes,  em  primeiro  lugar  está  o

interesse das populações.----------------------------------------------------------------------------------------

----- Senhor Presidente, foram feitas aqui uma série de afirmações pelo Senhor Presidente

da Câmara que não são inteiramente verdadeiras, uma delas, é que a única coisa que ao

fim e ao cabo passa, tem a ver com aquilo que a própria ERSAR define como obrigações da

entidade gestora, mas não é verdade Senhor Presidente. O Senhor acrescentou, à minuta

que foi enviada pela ERSAR, ou alguém por si, que passa para a responsabilidade da Junta

de  Freguesia  o  projeto  e  a  construção  das  infraestruturas,  instalações  e  equipamentos

necessários.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Ora, aquilo que lá está no terreno, foi iniciado há sessenta anos, não tem a qualidade,

presumo eu, que é exigida a uma obra feita neste momento, portanto, a questão é esta, a

Junta de Freguesia não pode, nem nunca poderá ficar responsável pelo planeamento, pela

construção destas infraestruturas, porque simplesmente não tem verbas para o fazer, não

tem capacidade financeira para o fazer. Quem tem capacidade financeira para o fazer, é

exatamente quem é competente, que é o Município.------------------------------------------------------

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

----- “Senhor Deputado pedia que concluísse, por favor.”------------------------------------------------

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

-----  “  Só para completar,  Senhor  Presidente,  porque foram aqui  também ditas algumas

coisas pelo Senhor Deputado Humberto Moreira.--------------------------------------------------------- 

----- Senhor Deputado, não é verdade e o Senhor Presidente da Câmara não disse que não

havia  controlo  sobre  as  águas  em  Segadães.  O  Senhor  Presidente  da  Câmara,  pelo

contrário,  disse,  há.  O  que  é  que  nós  não  o  podermos  submeter  à  ERSAR  porque  a

entidade competente, segundo a ERSAR, é o Município e não a Junta de Freguesia e o

Município não se pode estar a responsabilizar  por análises que não faz, foi  isto que eu

entendi da resposta do Senhor Presidente, não é verdade que não haja controlo. O Senhor

também disse que não houve evolução, tenho ideia que o Senhor, pela documentação que

lhe foi enviada, deve ter tido conhecimento, que inclusive o Senhor Presidente da Câmara e
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o Senhor Presidente da União de Freguesias estiveram reunidos com a ERSAR e que a

Assembleia de Freguesia não se pronunciou mas a Junta de Freguesia pronunciou-se e

disse objetivamente o que entendia e o Senhor recebeu essa comunicação, com o é que

disse que não há evolução.”--------------------------------------------------------------------------------------

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

-----  “Só  umas  questões,  dizem  que  as  mulheres  é  que  são  complicadas,  mas  vão

desculpar-me, no que se refere a este ponto acho que toda a gente está a complicar em

demasia e mais corremos o risco de estar a facilitar ou a brincar com coisas muito sérias.----

----- O que me parece que está aqui em causa é uma deliberação que vem aqui proposta

pela Câmara Municipal que eu acho que é inútil, ou seja, de nada adianta estarmos aqui a

deliberar  que  a  Câmara  Municipal  envie  para  a  Assembleia  de  Freguesia  para  que  a

Assembleia de Freguesia delibere sobre se aceita ou não os termos da minuta do protocolo,

este passo, salvo melhor opinião, e se o Senhor Presidente me justificar e me convencer

que é diferente, acho que é um ato inútil,  não percebo, não consigo perceber tendo em

conta a gravidade da situação que temos em mãos, porque felizmente durante estes anos

nunca aconteceu nada, nunca houve nenhum problema de saúde pública mas o que é certo

é estando esta água, desde dois mil e dezasseis, sem qualquer controlo de qualidade podia

já ter-se dado uma tragédia, se não é verdade, ainda bem que não é verdade.-------------------

----- De todo o modo, acho que o tempo que já estamos aqui todos a perder, não só hoje

mas já numa outra Assembleia que antecedeu esta, creio que já é tempo a mais, acho que o

Senhor  Presidente  da Câmara Municipal  e  o  Senhor  Presidente  da Junta  de Freguesia

deviam sentar-se uma vez por todas e resolver esta situação, porque creio que é isto que

todos os fregueses da União de Freguesias da Trofa, Segadães e Lamas do Vouga exigem

de ambos, que esta situação se resolva e esta solução que aqui está em cima da mesa de

andarem tipo bola de ping pong, ora a responsabilidade é de um, ora a responsabilidade é

de outro, não nos vai levar a lado nenhum e o que importa aqui é resolver esta situação.-----

-----  Por isso,  aquilo  que vos apelo é que se resolva esta situação,  sentem-se à mesa,

encontrem uma solução para que esta situação não se prolongue por mais um mês sequer

no tempo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Serei breve e começarei por dizer ao Senhor Presidente da Câmara que não responde

exatamente ao que nós lhe perguntamos, vou ser muito claro sobre isto.---------------------------

----- Estamos aqui a discutir se vem a ata da Assembleia de Freguesia ou não, nós temos

que ler o ponto que,” recebida a ata da Assembleia de Freguesia que autorize a celebração
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do contrato.” Se a Assembleia de Freguesia não autorizar a celebração do contrato, assunto

arrumado, isto não tem que vir cá.------------------------------------------------------------------------------

----- Portanto, neste caso, a Assembleia Municipal não tem que se pronunciar, antes de ter a

ata da  Assembleia de Freguesia que autorize, é o que está clarinho para mim, não há

dúvidas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Avançando do ponto de vista legal, porque é fácil,  estamos sempre aqui a falar nas

responsabilidades, passaram-se três meses, como disse o Humberto e muito bem, desde a

Assembleia de Freguesia em Valongo do Vouga e a questão que faço ao Senhor Presidente

da Câmara é esta, a competência hoje é da Câmara, neste momento é da Câmara, não é da

Freguesia. Se a Freguesia não fizer mais nada, a Assembleia de Freguesia não deliberar

sobre isto, pode não o fazer, não o quiser fazer por uma questão de estratégia, cabe à

Câmara até ao dia de antes de ontem, trinta de setembro, ter este problema resolvido, e

este problema resolvido implica uma solução para servir a água à Freguesia, porque depois

do dia trinta de setembro, o Senhor Presidente diz: - Se alguma coisa aqui não estiver feita,

o tal papel, de repente levo com o Ministério Público em cima de mim. Em cima de si, em

cima de nós, porque somos todos responsáveis por isto se votarmos obviamente ou se nos

recusarmos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Só  que  Senhor  Presidente,  há  uma  coisa  que  é  o  seguinte,  até  ao  dia  trinta  de

setembro, o Senhor sabia que isto ia acontecer e sabendo que isto ia acontecer, qual é a

solução que o Senhor tem para a Freguesia? Porque a partir do dia trinta a Freguesia está

em incumprimento, nós estamos em incumprimento. Se a Freguesia continuar a fornecer

águas aos seus munícipes,  não tem essa autorização,  pode ser autuada pelo Ministério

Público, tem esse problema para resolver mas é um problema de outro órgão que não está

aqui,  isto  é o  órgão da Assembleia  Municipal.  A  Assembleia  de Freguesia  é  um órgão

diferente  deste,  está  aqui  representada  pelo  Senhor  Presidente  da  Junta.  O  que  lhe

pergunto a si, Senhor Presidente da Câmara, é o seguinte, nós estamos aqui e queremos

saber o que é que a Câmara tem preparado, para no caso da Assembleia de Freguesia

recusar esta competência, para podermos resolver o problema dos cidadãos e garantir a

legalidade? Porque não basta dizer assim  estou à espera que o Senhor Presidente assine o

documento, e ficamos todos livres disto.----------------------------------------------------------------------

----- A questão é concreta sobre isto, e fiz-lhe há um bocado uma outra.----------------------------

----- Agora, respondendo ao Humberto. A questão da posse é, do meu ponto de vista,na

análise do contrato, mas eu não sou jurista, é se a Assembleia de Freguesia faz o protocolo

e se incumpre e a partir do momento em que incumpre, é assim que eu penso, mas não sou

eu, o problema que acontece é que nós pagamos a não sei quantos juristas aqui dentro
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desta Câmara e quando precisamos de uma opinião jurídica, os membros da Assembleia

Municipal, que vão eles estudar.”-------------------------------------------------------------------------------

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

----- “ Se me permitirem quero fazer aqui um ponto de ordem que é o seguinte:-------------------

----- Atendendo à proposta do executivo, esta proposta que está à votação é a seguinte, e

vejam se me percebem. O que está aqui  a votação é:  -  “Propõe-se que se notifique a

referida  União  de  Freguesias.”  Primeiro  ponto  que  vai  à  votação  e  lê-se  o  resto  do

parágrafo, já todos vocês leram com certeza várias vezes.----------------------------------------------

----- Segunda questão, dentro desta proposta, que após isso: - recebida a ata da Assembleia

de Freguesia, se trate do resto.----------------------------------------------------------------------------------

-----  Esta é que é a proposta que nós estamos a discutir,  por isso tudo aquilo  que nós

estamos aqui a batalhar é o assunto que se calhar, vamos discutir depois da aprovação ou

não da Assembleia de Freguesia da situação em si, objetiva.------------------------------------------

----- O que está aqui escrito é o seguinte: Perante a posição da União de Freguesias da

Trofa, Segadães e Lamas, propõe-se - esta é a proposta que vai à votação. E então qual é a

a proposta que vai à votação? Alínea a) que se notifique a  União de Freguesias para que

nos termos previstos na alínea g) do artigo nove da Lei 75/2013, submeta à aprovação da

respetiva Assembleia de Freguesia, para efeitos de autorização, a proposta de celebração

de contrato para delegação de competências.”-------------------------------------------------------------

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

-----  “Senhor Presidente, fará sentido o que está a dizer se for retirado o ponto B e nós

podemos votar o ponto A. Agora, nós não podemos é estar a votar o ponto A e o ponto B,

aqui, ao mesmo tempo, porque estamos a fazer já uma aprovação tácita.--------------------------

----- O que diz o meu colega Miguel e parece-me a mim, a Assembleia não tem nada que

estar a decidir .. à Assembleia de Freguesia, mas admito que a Câmara queira...”---------------

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

----- “Meus Senhores admito que este ponto tenha interesse para todos mas vamos ouvir

senão depois entramos aqui em dialogo, muito obrigada.”-----------------------------------------------

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

-----  “O  que  estou  a  dizer  é,  o  que  o  Senhor  diz  faz  sentido,  se  nós  eventualmente,

quisermos só votar a alínea a), não é necessário, não é uma competência da Assembleia

Municipal  votar  a  alínea  a),  mas  até  pode  a  Câmara  ter  sugerido  isto  à  Assembleia

Municipal, a pedido da Câmara por um reforço de opinião e tudo o mais, a alínea a), mas

então  sendo  assim,  retiram  a  alínea  b)  e  nós  votamos  alínea  a)  que  é  enviar  para  a

Freguesia e ficamos à espera da decisão da Freguesia.-------------------------------------------------
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----- Não vamos hoje, aqui, já decidir a alínea b), porque a alínea b) só pode ser decidida se

houver uma aprovação da Assembleia de Freguesia deste contrato, portanto, isto não faz

sentido.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Senhor há um bocado fez uma pergunta muito importante que é esta: - “então e se a

Freguesia se recusar a votar”. Pois, por isso é que o Presidente da Câmara tem que ter uma

solução para apresentar aqui,  porque a  Freguesia tem esse direito.  A  Freguesia tem o

direto de não querer aceitar esta competência até pode ter o direito de estar a incumprir a

lei, é um órgão completamente independente e eu tenho-o que respeitar como tal, posso

não estar de acordo com eles, mas tenho-o que respeitar como tal.----------------------------------

----- A Assembleia de Freguesia e a Freguesia da Trofa, Segadães e Lamas do Vouga é um

órgão autárquico independente do nosso órgão autárquico, a nossa Assembleia Municipal

diz respeito ao nosso Município, não à nossa Freguesia.------------------------------------------------

----- O Presidente da Câmara tem é que nos trazer aqui a nós, membros da Assembleia

Municipal, qual é a solução que ele tem para no caso de não chegar a um acordo ou no

caso de a Freguesia não aceitar isto. Isso é que o Senhor Presidente da Câmara não nos

diz, isso é que importa a nós aqui.”-----------------------------------------------------------------------------

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

----- “ Senhor Deputado, na sequência do seu raciocínio, dizer-lhe que o que está aqui em

causa não é a votação do contrato interadministrativo em si,  mas sim a proposta de se

notificar  a  União  de  Freguesia  para  nos  termos  da  alínea  o),  do  artigo  nove,  e  não

propriamente o  contrato interadministrativo o que está aqui em causa”-----------------------------

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

-----  “  Senhor  Presidente,  foi  aqui  dito,  pelo  membro  Hilário  Santos,  que  a  Assembleia

poderia deliberar mesmo que não fosse da sua competência, perdão, tenho mesmo que

discordar.  Este  órgão  só  pode  deliberar  em  assuntos  que  sejam  da  sua  competência,

exclusivamente da sua competência.--------------------------------------------------------------------------

-----  E  a  notificação  a  um  órgão  autárquico  não  entra  nas  suas  competências  é  da

competência da Câmara Municipal e está cumprida.------------------------------------------------------

----- Senhor Presidente, peço desculpa,  não compreendo a sua confusão porque a alínea a)

é assunto que já está cumprido pela Câmara”.--------------------------------------------------------------

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

----- “ Senhor Deputado, a minha confusão é zero, só estou a ler a proposta que tenho em

mãos e todos nós temos em mãos para votar.--------------------------------------------------------------

----- Não se está a discutir o contrato interadministrativo, está-se a discutir ou não o prévio, é

o que se está aqui a discutir”-------------------------------------------------------------------------------------
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----- Paulo Jorge Reis Tavares – PUF de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga; -----------------

----- “Queria só deixar aqui duas ou três palavrinhas e vou dizer aquilo que disse, quando

falei em Valongo, a primeira coisa que disse. Que a Junta de Freguesia não deu o acordo a

este contrato interadministrativo, e que ele foi levado à reunião de Câmara, não discuto, não

ponho em causa a seriedade do Senhor Presidente da Câmara, inclusivamente, ele até na

Assembleia, nessa Assembleia de junho, ficou de contactar a ERSAR e só conseguimos

fazer, e teve a amabilidade de me convidar, até combinamos datas, eu libertei, ele também

e sei o que lhe custou, tem uma agenda ocupada, fomos lá apenas na semana passada. O

hiato que aqui decorreu, penso eu, não foi por minha causa, também seguramente,  não foi

pela do Presidente da Câmara.----------------------------------------------------------------------------------

----- Esse contrato interadministrativo, na minha modesta opinião, foi o que eu disse, teria

que ser retirado do ponto, e na altura disse, porque não mereceu a minha concordância, ou

seja, nem sequer foi negociado comigo,Junta de Freguesia, naturalmente que não vou levar

a uma Assembleia de Freguesia algo que não concordo e disse-o, logo na primeira questão

em Valongo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Mas há aqui questões até mais importantes, a primeira tem a ver com o PGCA que é o

controlo da qualidade da água.----------------------------------------------------------------------------------

----- Nós quando chegamos, quando digo nós, o Sr. Carlos Silva, tem a ver com o mandato

em dois mil e treze, quando chegamos à Junta de Freguesia, a água ia diretamente dos

nascentes para a rede, não tinha qualquer tipo de tratamento, havia umas análises feitas

pela Senhora Delegada de Saúde e quero informar, pelo menos desde essa data, que a

água  é  de  excelente  qualidade,  não  posso  garantir  que  no  passado  tenha  sido  mas

seguramente que sim.----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Desde dois mil e treze, naturalmente perante este cenário, a Junta de Freguesia, até

porque era a proprietária da infraestrutura e porque tinha, no fundo, aqui uma obrigação de

substituição  ao  Município,  entendo  eu,  salvo  melhor  opinião,  do  fornecimento  da  água

porque não havia outra estrutura, fez um conjunto de obras, desde os nascentes às próprias

instalações de distribuição em que elas todas cumprem os requisitos, mais, foram todas

verificadas  pessoalmente,  desde  Ministérios  da Saúde,  delegado  de  saúde,  etc.  Fomos

altamente escrutinados porquê? Porque este processo da entrega das águas já decorria e

na sequência de uma visita da ERSAR, como o Senhor Presidente disse e bem, nós já

tínhamos recebido a ERSAR. Nós desde dois mil e quinze, estávamos em condições pelos

trabalhos que fizemos de entregar este plano, que é submetido online.-----------------------------

----- Em dois mil e quinze ainda conseguimos fazê-lo, em dois mil e dezasseis, dezassete e

dezoito,  já  não  foi  possível  nós  submetermos,  temos  lá  os  prints,  está  aqui  o  Senhor
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Presidente, até as próprias técnicas da ERSAR confirmaram, porque disseram que nós não

tínhamos entregue, mas afinal nós não conseguimos foi entregar.------------------------------------

----- Em relação à qualidade da água, estamos conversados, inclusivamente, aquilo que os

técnicos me dizem é que a água é melhor sem tratamento do que com tratamento.-------------

----- Em relação ao contrato interadministrativo, foi bom nós termos ido a Lisboa, a única

questão que se coloca, salvo melhor opinião, é mesmo a entrega desse plano, mais nada,

foi-nos dito taxativamente pelo Presidente, ou seja, vamos aqui pensar no ridículo, a Junta

de Freguesia dá os dados à Câmara Municipal, a Câmara Municipal deita na plataforma,

está o assunto arrumado, no ridículo, é tão simples como isto.-----------------------------------------

----- Naturalmente que eu e já o disse em Valongo,depois de ver uma proposta de contrato

interadministrativo da Câmara que nos notifica, que diz sim senhor, vocês analisem, ou seja,

têm aqui o contrato, vocês analisam, submetem à Assembleia e depois mandam para cá a

decisão. Naturalmente que eu, enquanto Presidente da Junta de Freguesia, o meu órgão

mandar  para  a  Assembleia  de  Freguesia  que  o  vou  analisar,  porque  inclusivamente,  o

Miguel  e muito bem, até o membro Hilário  também o referiu  que há lá  um conjunto de

obrigação de obras e de tarifário que naturalmente nós não podemos concordar, ou seja, se

nós temos uma infraestrutura que há cinquenta ou sessenta anos se substitui aquilo que era

uma  obrigação  do  Município,  a  culpa  não  é  do  Presidente  da  Câmara,  quer  dizer,  a

população construiu a infraestrutura, agora vai ficar à mercê da Câmara porque hoje é o

Senhor Presidente, daqui a dois ou três anos pode ser outro, ao livre arbítrio do Presidente

da  Câmara  e  dos  técnicos  da  Câmara  as  obras  que  eles  entenderem necessárias,  do

tarifário  que  eles  entenderem  necessários  e  nós  ficamos  orgulhosamente  com  a

infraestrutura, a trabalhar, isto não faz sentido.-------------------------------------------------------------

----- Desculpem é minha opinião e respeito quem pense de maneira diferente. Naturalmente,

não vejo com satisfação, nem conforto, aquilo que foi feito ao nosso Presidente da Câmara

pela ERSAR, porque isto traduz-se em muito pouco, a ERSAR quer resolver o problema e o

passo, atualmente, e a medida que eles tomaram foi entalar o Presidente da Câmara.---------

----- As contraordenações e é bom também se referir que a Câmara já recebeu no passado,

tiveram como resultado zero, porque ninguém de bom senso vai condenar uma entidade

que não tem nada a ver com o assunto.----------------------------------------------------------------------

----- Que de facto, nós também enquanto órgão, também reconheço isso, enquanto órgão

autárquico e a Câmara Municipal igual, temos uma responsabilidade de fazer cumprir a lei,

portanto  isto  não  é  o  empurrar  com  a  barriga  para  a  frente,  agora,  tenho  uma

responsabilidade também comigo enquanto Presidente da Junta que é defender as minhas

gentes e não tenho dúvida que qualquer um de vocês que estivesse aqui também o faria.----
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----- Nós temos uma infraestrutura, que é uma infraestrutura de recurso e que serviu para

suprir aquilo que foi uma falha do Município perante as populações, daí que em todas as

minhas intervenções tenha dito que o caso de Segadães é um caso que tem que ser tratado

com equidade  e  a equidade  é tratar  igual  o  que é  igual  e diferente o  que é  diferente.

Entendo ser legítimo para a minha Freguesia manter a rede, se não puder distribuir a água

não  faço  nenhuma questão  disso,  até  porque  nós  queremos  o  melhor  para  as  nossas

gentes,  se  calhar  uma  rede  nova  era  mesmo  o  melhor  que  nos  podia  acontecer,

naturalmente com outro preço, claro que sim, mas também com outra qualidade de serviço.-

----- É isto que quero defender, estou aberto, como sempre estive para falar com a Câmara

Municipal, nós, por exemplo, discutirmos um protocolo, por isso é que não é inocente eu na

minha proposta coloquei lá o contrato interadministrativo ou outro acordo legal, porque nem

sei necessariamente se é preciso um contrato interadministrativo,  como disse,   não vou

repetir o ridículo que disse, mas se calhar passará mesmo por aí, portanto, há boa vontade

da Câmara, há minha, agora isto não.-------------------------------------------------------------------------

-----Eu nunca iria pôr um acordo à votação da minha Assembleia de Freguesia para o qual

eu não fui chamado, foi-me dado conhecimento, contra isso nada, mas que eu não discuti,

nunca”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente quer falar?”---------------------------------------------------------------------------

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

-----  “Sim Senhor Presidente, que fique absolutamente claro, desde abril  que chamei, de

imediato, o Senhor Presidente da Junta para o colocar a par da notificação da ERSAR , a

notificação da ERSAR é clara e o Senhor Presidente da Junta disse-o aqui, de uma forma

absolutamente  clara,  que  não  tem  intenção  nenhuma  de  levar  isto  à  Assembleia  de

Freguesia, nem este nem outro, a questão é que ele não se mostrou disponível, nem agora

nem no passado no outro mandato, do qual ele fez parte do executivo da Junta, para discutir

o que quer que seja sobre esta matéria, que fique absolutamente claro.----------------------------

----- A única coisa que tenho aqui é uma proposta, uma proposta que ainda tem direito a

recurso, temos aqui um modelo de contrato interadministrativo que nos foi proposto pela

ERSAR, como modelo, estamos a dizer que o remetemos aqui e trouxe-o cá à Assembleia

Municipal no sentido de dizer, estas são as condições que nós entendemos e que nos são

propostas pela ERSAR, para cumprir a legalidade.--------------------------------------------------------

----- Volto a dizer, a gestão do sistema mantêm-se na Junta de Freguesia porque ela sempre

o quis, se ela quiser abdicar dela, está previsto integralmente a questão da concessão  que

nós temos, toda a gente sabe, é por aí que todas as delegações de competência em matéria
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de abastecimento de água ao domicílio no Concelho e nos outros concelhos que fazem

parte da ADRA, estão concessionados à ADRA, nós temos essas soluções, mas atenção,

nós  não  temos  rigorosamente  nada  contra  este  modelo  de  funcionamento  da  Junta  de

Freguesia, estou aqui, volto a dizer, a tentar viabilizar.---------------------------------------------------

-----  A  Senhora  Deputada  Carla  Eliana  disse  aqui  uma  coisa  muito  séria,  que  isto  é

efetivamente claro, isto é demasiado sério. Se há uma situação de saúde pública que tenha

consequências sérias, nós não temos, porque a Junta de Freguesia não pode ter, um plano

de controlo da qualidade da água submetido. O Senhor Presidente da Junta, em momento

nenhum, me fez chegar uma proposta sequer para eu poder submeter.-----------------------------

----- Volto a dizer, a gestão, por vontade da Junta de Freguesia, é da Junta de Freguesia, foi

sempre assim.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A solução que temos claramente é esta, a melhor e a mais óbvia é de viabilizarmos,

através daquilo que a ERSAR e a lei consideram imperativos, a celebração de um  contrato

interadministrativo,  se  quer  outras  nuances  no  contrato  interadministrativo  proponham.

Agora, repare numa coisa, eu tentei e em abril mesmo, mal recebi a notificação, e volto a

dizer, esta notificação não é a primeira porque no passado já houve outras, nunca foi é nos

termos em que está esta, esta claramente diz o seguinte: - meus amigos, têm um prazo de

x, findo o prazo é Ministério Público – e estão aqui juristas que sabem, que peguem na lei,

aliás já tiveram tempo para o fazer se o quiserem ver, e com certeza alguns até já o fizeram

e a única coisa que vejo aqui é que os Senhores não querem votar, os Senhores estão a

arranjar aqui todos os argumentos para não votarem.----------------------------------------------------

----- Peço-vos desculpa, naturalmente que eu não consigo fazer entender nada a quem nada

quer  mesmo  entender  e  os  Senhores  estão  mesmo  aqui  determinados  a  não  querer

entender porque, volto a dizer, os Senhores não querem mesmo votar.”----------------------------

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

----- “ Senhores Deputados, posso usar da palavra, estamos a receber algumas queixas pelo

Águeda TV, precisamente porque usam da palavra nos vossos lugares e não aqui.-------------

----- Peçam a palavra e utilizem quando eu vos der a palavra para sermos todos corretos e

evitarmos estes diálogos, porque estamos a receber queixas aqui, já nos vieram avisar que

as pessoas não ouvem aquilo que é importante ouvir”.---------------------------------------------------

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

----- “ Muito obrigada Senhor Presidente, peço-lhe desculpa pelos apartes ali, mas é o calor

da discussão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Continuamos  e  o  Senhor  Presidente  continua  sem  querer  responder  ao  que  lhe

perguntamos. Concretamente, esteve aqui o Presidente da Junta a dizer o seguinte : - “este
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contrato como está redigido eu não o levo à minha Assembleia de Freguesia”-  Foi o que eu

ouvi  o Senhor  Presidente da Junta dizer,  não vou fazer  nenhuma consideração política

sobre esta decisão do Presidente da Junta, essa é uma questão que cabe ao Presidente da

Junta, aos seus fregueses e à sua Assembleia de Freguesia, tenho que respeitar esse facto.

Mas eu estou numa Assembleia Municipal e esta Câmara tem a responsabilidade e tem a

concessão da água em todo o Concelho, na parte que ainda não concessionou, que ainda

não entregou, portanto o Senhor diz aqui e passa a insistir  que o Senhor Presidente da

Junta tem que ter uma solução, eu percebo isso, percebo a sua boa vontade de tentarmos

encontrar uma solução, percebo isso tudo, mas tenho que ser prático, se não, não saímos

daqui, não vou votar esta proposta porque não tenho que votar uma coisa que não a tenho,

a proposta é, depois de vir a deliberação da Assembleia de Freguesia a autorizar o contrato,

a Assembleia Municipal pronuncia-se. Até vir uma deliberação da Assembleia de Freguesia,

nós não temos que nos pronunciar sobre coisa nenhuma, porque não temos que votar coisa

nenhuma.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O meu colega Miguel deu aqui uma nota há um bocado e eu enganei-me aqui a dizer

quando pensava que, a Assembleia Municipal podia-se pronunciar, a pedido da Câmara, um

assunto que não fosse da sua competência, não pode, tem razão.-----------------------------------

----- O que nós precisamos de saber, todos nós, e os munícipes de Segadães também, e de

todo o Concelho é isto: - no caso de a Freguesia não aceitar esta competência qual é o

plano que o Município tem para resolver este problema? Como é que vai continuar a partir

de amanhã a servir a água aqueles munícipes, que fazem parte do Concelho de Águeda?

Qual é o plano que o Senhor Presidente tem? -------------------------------------------------------------

----- E Senhor Presidente, estamos nisto há bastante tempo, da mesma maneira como o

Senhor diz há bastante tempo que a Freguesia não quer ou que o Senhor Presidente da

Junta, este e o anterior nunca quiseram resolver este problema então é sinal que a Câmara

sabia  que  este  problema  poderia  vir  a  pôr,  portanto  teve  muito  tempo  a  Câmara  para

encontrar uma solução ou uma proposta de solução, isso é que nós precisamos de saber,

qual é a proposta da Câmara a partir  de hoje? Porque hoje está muito claro, o Senhor

Presidente da Junta já disse: - este contrato não levo lá. Pergunto ao Senhor Presidente da

Câmara, está disposto a levar outro contrato?  Está disposto a aceitar uma proposta de

contrato  proposta  pelo  Presidente  da  Junta?  Não,  não  estou  disposto  a  nada  disto.  O

presidente da Câmara tem que nos dizer o que é que acontece a partir daqui. Não vale a

pena estar aqui a continuar a dizer que o Presidente da Junta tem responsabilidade, temos

que fazer, não vale a pena.---------------------------------------------------------------------------------------
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----- Isto não uma questão de querermos ou não votar Senhor Presidente, é uma questão de

não podermos votar.------------------------------------------------------------------------------------------------

----- E não venha com essa história que o Senhor é uma pessoa que está aqui sem nenhum

processo  de  intenções  e  que  os  membros  da  Assembleia  Municipal  não  querem  votar

contrato nenhum. Querem sim senhora, mas tem que cá estar o contrato aprovado pela

Assembleia de Freguesia, não podem votar é aquilo que não existe, que é o que o Senhor

quer. O Senhor quer a gente vote aquilo que não existe, isso tenha paciência, faça lá onde

quiser mas não aqui.”----------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente quer responder?”--------------------------------------------------------------------

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

----- “Palavra de honra que é a última vez. Senhor Presidente da Junta, volto a dizer aqui o

seguinte: - nós estamos a mandar-lhe um modelo, à falta de negociação e por uma razão

muito simples ele disse-o aqui, veio aqui dizê-lo, ela não leva este e provavelmente não leva

nenhum porque nunca manifestou vontade de levar nenhum.------------------------------------------

----- Agora não é esta a questão, nós do nosso lado, estamos a fazer todos os possíveis

para termos um entendimento numa matéria que continua a surpreender-me porque eu não

vejo sequer razões, estamos aqui numa atitude de colaboração.--------------------------------------

----- Volto a dizer, indiscutivelmente o sistema é da Junta de Freguesia e funciona. Nunca

pus em causa a qualidade do serviço que prestam, estou-vos a dizer é que neste momento

é ilegal, porquê? Porque não cumpre a legalidade, é verdade Senhor Presidente da Junta?

A Câmara para poder fazer com que cumpra, precisa de uma coisa muito simples, que a

Junta lhe entregue os elementos para que possamos submete-los e cumprir finalmente a tal

legalidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Repare numa coisa, Senhor Presidente, é importante nós todos percebermos uma coisa

muito  simples,  a  Câmara  Municipal  não  tem  as  competências  que  tem  em  termos  de

abastecimento de água, toda a gente sabe o que é que lhe fez no Município, e todas as que

vier  a  avocar  às  freguesias,  diz  o  anexo  que  têm  o  mesmo  destino,  por  aí  estamos

entendidos, é claro.-------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Independentemente  disto,  nós  nunca  manifestamos  essa  vontade  e  a  Junta  de

Freguesia manifestou reiteradamente e repetidamente ao longo do tempo a intenção e a

vontade de manter este sistema sob sua gestão e a Câmara concordou, agora a única coisa

que se passa aqui, é cumprirmos a formalidade legal de submetermos os planos de controlo

da qualidade da água,  que têm que ser submetidos anualmente e depois  executados e

desses parâmetros todos ser dado conhecimento à ERSAR e temos um problema que de
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todo nada o fizemos para que o tivéssemos, ou seja, só os Municípios é que os podem

submeter --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  E  entenda-me uma coisa  que  é  extraordinariamente  simples  e   que pretende  este

protocolo, deem-lhe  a forma que entenderem porque o que este protocolo pretende é que a

Junta de Freguesia,  enquanto entidade em quem a Câmara delega  a competência, e é

competência  só  porque  o  sistema já  é  deles,  a  tempo de  nós  podermos  cumprir  a  tal

legalidade, nos entregue os elementos, porquê? Porque é a Junta que cobra o valor da água

aos seus clientes, esse valor é absolutamente justo que também dê para pagar este plano

de controlo  da qualidade da água ou o Senhor entende que aqueles cidadãos que pagam

mais cara a água à ADRA e porque já têm tudo isto, ainda vão subsidiar através da Câmara

estes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Porque diz uma coisa fantástica o Senhor Presidente da Junta, há dias dizia, que tem

um escritório na Trofa que paga uma quantia, tem muito pouca coisa e paga uma quantia

significativa de água, suponho que dez euros, foi mais ou menos aquilo que falou, por uma

casa de banho e um lavatório. As pessoas de Segadães regam o jardim por quatro euros, foi

isto mais ou menos que nos disse. É justo que os outros venham subsidiar as análises da

águas destes? Não me parece. O que é que nós entendemos, a Junta, enquanto entidade

gestora deste sistema, a tempo e horas entrega à Câmara os elementos, a Câmara não tem

qualquer tipo de juízo de valor sobre eles e submete-os.------------------------------------------------

----- Estamos a fazer aqui uma tempestade num copo de água que é uma coisa tão simples,

tão simples.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Há uma coisa  que é o seguinte, agora vou dizer só apara terminarmos o que é que

terei que fazer que é o seguinte: Primeira questão - a Câmara de forma reiterada, visível,

notória pretende celebrar um contrato de delegação de competências, para cumprir a lei,

com  a  Junta  de  Freguesia.  A  Junta  de  Freguesia  não  tem  querido,  a  Assembleia  de

Freguesia e a Assembleia Municipal é que têm que aprovar os eventuais protocolos, logo

nós estamos a mandar à Junta de Freguesia, para submeter à Assembleia de Freguesia

uma  proposta  de  protocolo  que  tem  o  quê?  O  que  a  ERSAR  nos  recomendou  como

obrigatório.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A Junta de Freguesia, se nós aqui chumbarmos esta matéria, a única coisa que tenho

que dizer é que não foi possível na Assembleia Municipal de Águeda fazer aprovar uma

proposta  de  protocolo  e  como  tal,  não  temos  condições  para  celebrar  o  tal  contrato

interadministrativo de delegação de competências. -------------------------------------------------------
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----- Se por outro lado mandar-mos para a Junta de Freguesia e a Junta de Freguesia não

mandar nada à sua Assembleia, faremos isso relativamente à questão da Assembleia, é

absolutamente claro.-----------------------------------------------------------------------------------------------

----- A única coisa que é minha obrigação fazer, é propor, dado que não consegui até hoje,

que o Senhor Presidente da Junta e a Junta de Freguesia acordassem num modelo de

contrato  interadministrativo,  estamos  a  mandar  um  modelo  que  pode  ser  claramente

alterado, até pode vir a ser negociado, mas aqui, neste momento, desculpem uma coisa, eu

não fico sozinho mais com este assunto nas mãos,  até porquê? Porque ele não sai da

minha mão, já o mandei para a Junta de Freguesia, já fiz a notificação e ponto final.  E meus

amigos,  a  entidade  competente  para  aprovar  o  contrato  interadministrativo  é

indiscutivelmente  a  nossa Assembleia  Municipal.  Atenção,  não  é  possível  assinarmos  e

celebrarmos o contrato interadministrativo de delegação de competências se não houver

cumulativamente o acordo e a aprovação da Assembleia de Freguesia.----------------------------

----- Uma coisa fique claro, cada um que assuma as suas responsabilidades e a única coisa

que está aqui é uma coisa tão simples quanto isto, volto a dizer, a Câmara não pode ficar

refém de uma vontade expressa, calara e notória da Junta de Freguesia não celebrar este

contrato, é isto que está aqui em causa, e reparem numa coisa, nós não queremos de forma

alguma, repito, repito, repito até à exaustão, deitar mão ao sistema, nós queremos cumprir a

lei.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Tenho que confessar aqui uma coisa, não nos dá prazer nenhum estarmos aqui com

isto, a segunda questão que me parece ainda mais importante é que estamos aqui a perder

tempo que era evitado.---------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Este  assunto  foi  à  última  Assembleia,  nós  falamos  sobre  ele,  lembram  depois  na

segunda sessão da Assembleia retiramo-lo e gostávamos de ter visto isto tratado com afinco

e quero dizer isto porquê? A mim não me sabe nada bem estar aqui a dizer o que estou a

dizer com as implicações que tem e custa-me ver que, nomeadamente a parte do Executivo

Municipal, a questão devia ser tratada de outra maneira, não fui eu que fiz a deliberação e a

deliberação é do Executivo. Com toda a honestidade, podia-a ter feito diferente, se calhar

podia e devia,  porque o que o Senhor deliberou no Executivo foi, primeiro ponto: - notificar a

Junta de Freguesia, muito bem e o segundo, esperar pela resposta da mesma.------------------

----- O Senhor notificou-a, não sei se lhe deu prazo, se não deu, se a chamou a negociar, se

não chamou, se tem essas evidências  porque é que não as trouxe.  No intermeio deste

tempo porque é que não nos foi chamando para este ponto, para não chegarmos hoje aqui e

estarmos duas horas a bater não sei em quê, porque isto é inócuo, ele não a vai aceitar esta
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proposta, quer a gente vote, não vote, ela não vai seguir para a frente, isto não é bom para

nenhum de nós.------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Já estou um bocado como diz a Carla, sem os sectarismos dela, mas estamos aqui há

três horas sem necessidade nenhuma.-----------------------------------------------------------------------

----- A posição do PSD, acho que está muito clara, aliás por princípio sempre foi esta.----------

----- O que eu não posso aceitar é aquilo que disse o Senhor Presidente, isso foi o único

ponto que eu aqui vim, aliás em Valongo nós chamamos a atenção, o PSD marcou muito

bem a sua posição, muito bem. Porque nós prometemos a todos, eu lembro, os líderes dos

grupos parlamentares que íamos tentar, e o Senhor Presidente sabe, ser o mais breves

possível na discussão dos pontos e isso é imperativo para nós também.”--------------------------

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

----- “Senhor Presidente, gostava de poder prescindir desta intervenção, mas não prescindo,

porque aquilo que o Senhor fez não está correto.----------------------------------------------------------

----- O Senhor Presidente da Assembleia informa todas as sessões em que há intervenções

do público que o público não se deve manifestar, durante as Assembleias quer com sinais

de concordância ou discordância ou de outra forma, no entanto veio aqui procurar impor

uma correção  ao  funcionamento  da  Assembleia  por  causa  daquilo  que  os  ouvintes  do

Águeda TV estão a expressar neste momento, não vou com claques Senhor Presidente, sou

absolutamente  livre  e  continuarei  a  proceder  da  forma que  entendo  dentro  do  respeito

institucional e pessoal que, naturalmente o Senhor e os outros membros da Assembleia me

merecem.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Por vezes, efetivamente, sou tentado a interromper, sou tentado a interromper quando

vejo  uma  pessoa  há  três  horas  a  divertir-se,  a  brincar,  a  dar  voltas  ao  assunto,  sem

conseguir  desmentir  a evidencia que aquilo  que aqui  está trazido por ele da reunião de

Câmara, não é aquilo que nós podemos aprovar ou sequer reprovar. Aquilo que nos traz é

uma coisa inútil, já aqui foi dito. E o Senhor dá voltas e dá voltas,  vai buscar e insinua. O

Senhor já insinuou aqui veladamente deixando ficar a interrogação que há um problema de

qualidade da água, foi isso que qualquer pessoa que ouviu das suas palavras entendeu de

não sabemos se há plano de qualidade da água e para ter plano de qualidade da água foi

preciso aumentar as tarifas, é completamente falso, o Senhor sabe disso.-------------------------

----- Em dois mil e quinze a Junta de Freguesia submeteu na plataforma da ERSAR o plano

de controlo da qualidade da água e não houve problema nenhum, está a compreender? A

Junta de Freguesia tem seguido essas medidas do plano de controlo da qualidade da água

e o Senhor sabe disso. Portanto não é necessário aumentar a tarifa da água para haver um

plano de controlo da qualidade da água.----------------------------------------------------------------------
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----- E o Senhor anda sempre a divertir e anda às voltas quando a questão de fundo é esta,

a proposta que o Senhor queria ter trazido a esta Assembleia, não é aquela que trouxe, e o

problema mais grave é que o Senhor foi negligente, isto passou-se há três meses e nós

dissemos que a proposta não estava a cumprir o seu próprio pressuposto e o Senhor em

vez de remodelar a proposta e levá-la novamente à reunião de Câmara, deixou-se estar,

deixou-se ficar e apresenta exatamente a mesma proposta com o mesmo erro.------------------

----- O Senhor é mesmo o maior responsável por estarmos aqui há duas ou três horas a

discutir aquilo que é indefensável.”-----------------------------------------------------------------------------

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

----- “ Importa aqui clarificar o seguinte e vou ser muito sucinta quanto a este ponto.------------

-----  O  Grupo  Municipal  do  PSD  ainda  não  teve  oportunidade,  porque  não  é  oportuno

sequer, pronunciar-se sobre o conteúdo do contrato de delegação de competências que foi

apresentado com a minuta. Porque não é este ponto, e que fique aqui absolutamente claro,

que  nós  estamos  a  discutir.  Nós  estamos  aqui  a  discutir  um  ponto  onde  faltam  os

pressupostos para esta Assembleia se pronunciar.--------------------------------------------------------

----- Qualquer Assembleia Municipal responsável e que tenha consciência de qual é o seu

papel e qual é a competência que lhe é delegada, não vai decidir sobre um ponto pelo qual

o Executivo sujeita a apreciação sem que traga aqui os pressupostos. E os pressupostos

são estes e são claros:---------------------------------------------------------------------------------------------

------ A Assembleia Municipal só se pode pronunciar, para efeitos de autorização do referido

contrato de delegação de competências, que vem em minuta à proposta do Executivo, se

houver uma ata da Assembleia de Freguesias que autorize a celebração daquele contrato

de delegação.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Não  vamos  estar  aqui  a  esquivar-nos  a  isto  é  sobre  este  o  ponto.  A  Assembleia

Municipal não pode, não deve, não está nas competências decidir quando não tem esta ata

da Assembleia de Freguesias. É única e exclusivamente isto.------------------------------------------

----- O PSD não está aqui sequer a pronunciar-se sobre a bondade ou não deste contrato

porque não é o ponto para o efeito nem o momento.”-----------------------------------------------------

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

-----”Relativamente ao afirmado pelo Dr. Miguel Oliveira, que fique absolutamente claro que

em momento nenhum coloquei qualquer tipo de suspeita sobre a qualidade da água. A única

coisa que disse é que não cumpre a legalidade, porque não é submetido o plano de controlo

da qualidade da água anual que é obrigatório fazer, e não tem vindo a ser, porquê? Porque

é impossível submetê-lo.------------------------------------------------------------------------------------------
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-----  Aqui,  para que terminem todas as dúvidas relativamente aquilo  que nós estamos a

tratar e porque toda a gente, todos os membros desta Assembleia, têm em seu poder a

carta que nos foi enviada pela ERSAR e que motiva toda esta questão, e para não ser

chato e estar a lê-la toda, diz o seguinte: -  “Neste sentido para os casos em que seja

decidido um contrato interadministrativo de transferência de serviços, a ERSAR envia em

anexo o modelo que deve ser utilizado para, face ao quadro legal vigente, regularizar a

prestação  de  serviço  público  de  abastecimento  de  água  por  juntas  de

freguesia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Advertimos ainda,  que nos casos em que já  exista um protocolo  assinado entre o

Município e a respetiva junta,  este deverá ser atualizado conforme o modelo anexo,  no

prazo máximo de sessenta dias úteis, a contar da data do presente ofício, deixando de ter

eficácia o protocolo em vigor.------------------------------------------------------------------------------------

-----  Nas  situações  em  que  as  juntas  de  freguesia  estejam  a  exercer  o  serviço  de

fornecimento público de água, sem estarem munidas do respetivo título jurídico, contrato

interadministrativo,o mesmo deve ser assinado com o respetivo Município, no prazo máximo

de sessenta dias úteis, a contar da data do presente ofício.--------------------------------------------

----- Salientamos contudo que o Município em causa continua a ser a entidade titular/gestora

do sistema, cabendo-lhe o cumprimento de toda a legislação aplicável e obrigações junto da

ERSAR.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  A  partir  da  presente  data  a  ERSAR  apenas  aprovará,  ao  abrigo  do  Decreto-Lei

nº.306/2007,  de 27 de agosto,  alterado  pelo  Decreto-Lei  152/2017,  de 7  de dezembro,

programas  do  controlo  da  qualidade  da  água  PCQAS,  submetidos  pelos  respetivos

Municípios, deixando de apreciar e aprovar PCQA apresentados por juntas de freguesia.-----

-----  Informamos ainda  que deve ser  dado  conhecimento  à  ERSAR da assinatura  e  do

conteúdo dos respetivos contratos outorgados.------------------------------------------------------------

----- Por último, nos termos legais aplicados a ERSAR não deixará de informar o Ministério

Público competente, caso se mantenha as situações de ilegalidade acima descritas”.----------

----- Caros membros desta Assembleia, a Câmara Municipal não teve em momento nenhum

a disponibilidade da Junta de Freguesia para celebrar o contrato que nos é proposto/imposto

pela ERSAR. É este mesmo modelo de contrato que estamos aqui a propor a aprovação e a

notificação e atenção, estamos aqui rigorosamente a fazer isto. Qualquer outro que possam,

desde que cumpram estes requisitos, estamos e volto a referir, dispostos. É isto que trouxe

aqui para votarem.-------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- A única questão que colocam é que, podem encontrar aqui algum tipo de incorreção,

não me coloco fora, mas que seja depois, a matéria de facto que está em causa é esta e da

minha parte mantenho a minha proposta.” -------------------------------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente, aquilo que pretendia saber do Senhor Presidente da Câmara é se o

contrato que coloca aqui à apreciação da Junta de Freguesia é exatamente igual ao da

ERSAR?” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----”Cumpre o modelo”:-------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Cumpre o modelo mas não cumpre as disposições”.-----------------------------------------------

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

----- “ Senhora Deputada, cumpre o modelo como pode verificar.”-------------------------------------

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

----- “ Mas em termos jurídicos, cumprir o modelo não é cumprir a forma, ou melhor, não é

cumprir a substância, porque nós estamos aqui a falar de substância. Dou-lhe este exemplo

claro,  no  modelo  de  contrato  interadministrativo  proposto  pela  ERSAR  ,  na  clausula

segunda, diz assim: - “Pelo presente contrato o Município delega na Freguesia a prática de,

determinados atos inerentes à gestão do serviço em causa, na área da freguesia tendo em

conta o objeto e âmbito do contrato.”--------------------------------------------------------------------------

----- Agora vou-lhe ler o conteúdo da clausula do contrato interadministrativo que o Executivo

pretende apresentar à União de Freguesia de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga , que diz

precisamente isto : - “  Pelo presente contrato o Município de Águeda delega na União de

Freguesias da Trofa, Segadães e Lamas do Vouga a prática de todos os atos inerentes à

concessão, construção e gestão do serviço em causa, na área correspondente à anterior

Freguesia de Segadães, tendo em conta o objeto e âmbito.”-------------------------------------------

-----Portanto,estamos aqui a falar, num delega todos, noutro delega determinados, estamos

aqui a falar de substância completamente diferente, não é a mesma coisa:”-----------------------

----- Neste momento o  Senhor Presidente da Câmara Municipal  interrompe para prestar

esclarecimentos:-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- “Estamos a delegar todas as competências que a Junta de Freguesia assumiu ao longo

de sessenta anos, todas, o sistema foi construído, diz o Senhor Presidente da Junta e muito

bem, integralmente pela Junta de Freguesia, todos.”------------------------------------------------------

----- Ao que o Senhor Presidente da Assembleia Municipal responde: ---------------------------
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-----”Nós não estamos a discutir o contrato em si, volto a lembrar, nem vamos aprovar o

contrato em si.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Não havendo mais intervenções, o Senhor Presidente da Mesa colocou  à votação o

ponto 3.15 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para celebração de

Contrato  Interadministrativo  entre  o  Município  e  a  União  de  Freguesias  da  Trofa,

Segadães e Lamas do Vouga – Gestão Sistema Público de abastecimento de água em

Segadães, tendo-se verificado que a Assembleia  rejeitou a presente proposta com duas

abstenções, dezasseis votos contra e onze votos a favor.-----------------------------------------------

--------------------------------------------DECLARAÇÃO DE VOTO -------------------------------------------

----- Grupo Municipal do Partido Socialista;--------------------------------------------------------------

-----  “Apenas  para  dizer  que o  Grupo Municipal  do Partido  Socialista  votou contra  esta

deliberação no sentido de, como já tínhamos dito anteriormente, entendemos que a forma

como esta deliberação foi apresentada, perante esta Assembleia Municipal, é uma forma  da

qual nós não temos competência, não compete a esta Assembleia Municipal estar a obrigar

ou a notificar um Executivo ou uma Assembleia de Freguesias para se pronunciar sobre

esta matéria, e Senhor Presidente, permita-nos também que refira um aspeto, o Senhor é

que  é  o  Presidente  da  Câmara,  o  Presidente  da  Câmara  eleito,  cabe-lhe  a  si  a

responsabilidade  de,  juntamente  com o Senhor  Presidente  eleito  também,  da  União  de

Freguesias da Trofa Segadães e Lamas do Vouga, conseguir alcançar uma solução para

este problema que já tem tempo demais e que de facto é uma necessidade muito, muito

urgente para aqueles fregueses:”-------------------------------------------------------------------------------

----- Grupo Municipal do Partido Social Democrata; --------------------------------------------------

----- “ Senhor Presidente, declaração de voto vencido, não voto contra, voto vencido, que

fique claro isto na ata.----------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Partido Social Democrata vota contra, não porque esteja em causa a proposta em si,

mas  porque  a  Assembleia  não  tem  os  pressupostos  suficientes  para  poder  apreciar

normalmente o cumprimento da alínea b) deste ponto.---------------------------------------------------

-----  Mais, pedimos que esta votação seja enviada para as entidades competentes, para

analisar a obrigatoriedade da votação desta Assembleia.------------------------------------------------

----- Não sei se me fiz entender Senhor Presidente? Nós temos o entendimento que este

ponto não teria que ser aqui votado, por isso pedimos que seja enviado para as entidades

competentes, para analisar se a Assembleia era ou não obrigada a votar este ponto. Porque

nós não podemos ser obrigados a votar pontos que são contra a lei, portanto, isto é uma

violação daquilo que são os nossos direitos da Assembleia”.-------------------------------------------

----- Grupo Municipal do CDS; --------------------------------------------------------------------------------
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----- “O Grupo Municipal do CDS votou contra a proposta por flagrante falha do cumprimento

dos pressupostos da própria proposta votada em reunião do Executivo.----------------------------

----- Associamo-nos à  iniciativa do Partido Social Democrata, pedindo ao Senhor Presidente

da Assembleia que peça esclarecimento a quem de direito, e a ação que seja necessária

para fazer face aquilo que, no nosso entender, foi sermos obrigados a tomar posição em

relação  a  uma  proposta  que  pelo  incumprimento  dos  seus  próprios  pressupostos  era

completamente ineficaz”.------------------------------------------------------------------------------------------

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

candidatura e atribuição de apoio à União das Freguesias de Águeda e Borralha –

Apresentação fora de prazo –Código Regulamentar (F4); ------------------------------------------

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

----- “ Senhor Presidente, trata-se de um assunto recorrente que, veio já de forma idêntica

relativamente a outras freguesias, é o cumprimento de um imperativo legal, também.----------

----- Já agora parabéns porque a iniciativa foi excelente, Senhor Presidente, vermos recriado

aquele  espetáculo  no  rio  Águeda,  naquele  sitio  tão  emblemático,  foi  absolutamente

fantástico, parabéns.”---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Não havendo inscrições para intervir, o Senhor Presidente da Mesa colocou  à votação

o ponto 3.16 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para aceitação de

candidatura e atribuição de apoio à União das Freguesias de Águeda e Borralha –

Apresentação  fora  de  prazo  –Código  Regulamentar  (F4), tendo-se  verificado  que  a

Assembleia aprovou por unanimidade a proposta da Câmara Municipal.----------------------------

------ 3.17 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para atribuição de

apoios  à  União  das  Freguesias  de  Belazaima  do  Chão,  Castanheira  do  Vouga  e

Agadão e Junta de Freguesia de Valongo do Vouga – Seguros de Acidentes Pessoais;

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

-----  “Senhor  Presidente,  como  habitualmente  nós  fazemos,  prestamos  este  apoio  às

entidades que participam no nosso Sistema de Proteção Civil, neste caso, às duas Juntas

de Freguesia, porque também se trata de um imperativo legal vir a esta Assembleia para

aprovação:”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “ Venho aqui mais uma vez, como já é hábito, no que toca aos assuntos relacionados

com a Proteção Civil, há dois anos que aqui venho a pedir o mesmo.------------------------------

----- Há dois anos e meio fizemos uma reunião com todos os parceiros que combatem fogos

no nosso Concelho, há dois anos e meio foi-nos prometido que iria ser feito aqui em Águeda

e foi  dito,  inclusivamente,  há dois  anos ou um ano e meio,  pelo Senhor  Presidente  da
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Câmara que iria fazer com a maior brevidade possível uma reunião da Comissão Municipal

da Proteção Civil, em dois anos ela não foi feita.-----------------------------------------------------------

----- Em dois anos a minha Freguesia já investiu, mais de cinquenta mil euros, na aquisição

de carros, na formação de homens, na aquisição de equipamentos, na aquisição de material

de combate aos fogos e já demonstramos, por mais que uma vez, que somos capazes e de

que somos competentes.------------------------------------------------------------------------------------------

----- Andamos, como agora, no último incêndio aqui em Águeda, onde era cinco horas da

tarde, já lá tinha os meus homens, da minha Freguesia, no combate aos fogos. Andamos na

Veiga, andamos em Águeda, andamos, na sua Freguesia, Macinhata do Vouga, onde às

cinco horas da manhã  fui chamado para apagar um fogo, eu, com os meus homens, junto à

capela de Sernada do Vouga. E, curiosamente em dois anos que ando aqui a pedir que se

faça uma reunião da Comissão Municipal  da Proteção Civil,  para que os meus homens

também possam estar aqui integrados, neste tipo de apoios, porque até hoje recebi zero,

não recebi um euro até hoje da Câmara, depois de todo o investimento que fiz. E andamos

nos fogos,  não temos um rádio,  mandei-lhe  uma mensagem,  ao outro dia  dos fogos a

perguntar-lhe se, pelo menos, poderia ter direito a algum combustível, porque andei com

três viaturas, desde as cinco horas da tarde até às seis horas da manhã e nem sequer a

combustível tive direito. ------------------------------------------------------------------------------------------

----- Portanto, vou sair da sala nesta votação, porque acho que também tinha direito a estar

aqui, porque tenho pedido ao longo dos anos para estar aqui, porque já demonstramos que

somos  capazes,  que  somos  competentes  e  se  preciso  for,  vou  junto  daquelas  casas,

aquelas empresas onde nós ajudamos a combater o fogo, e pedir também para que eles

venham aqui a esta Assembleia,  porque parece que, por vezes é preciso que o público

venha aqui para que nós consigamos alguma coisa, porque não é justo Senhor Presidente.--

----- Comprei os equipamentos que o Senhor disse que tinha que comprar, da cor  que o

Senhor disse que tinha que ser, pintei as minhas viaturas da cor que o Senhor disse que as

tinha que pintar.------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Os meus homens têm formação, eles são capazes de combater os fogos.-------------------

----- Foi o Subcomandante dos Bombeiros Voluntários de Águeda e o Vice-Presidente dos

Bombeiros Voluntários de Águeda que ainda agora, no último incêndio, às cinco horas da

manhã, mandaram-me apagar fogos, portanto, não é justo, não é correto que o Município,

como o nosso, com a quantidade de fogos que tem existido nos últimos anos, que não faça

uma reunião de uma Comissão de Proteção Civil e que não nos integre, que nos deixe de

lado, enquanto andam todos no fogo, com rádios, com siresp, com tudo e mais alguma

coisa, eu ando com os meus homens no meio do fogo, sem ter nada, isso não é justo, não é
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correto e peço mais uma vez, e é última, que faça uma reunião com a Comissão Municipal e

de Proteção Civil e que nos integre porque nós também devemos estar abrangidos sobre

esse mesmo chapéu, também devemos ter seguros, também temos que ter apoio.-------------

----- Gostava que, agora no próximo mês, me enviasse uma relação de todos os apoios  que

o Senhor já tem dado a essas outras unidades locais de Proteção Civil, desde o tempo que

lhe pedi ajuda pela primeira vez, porque eles bem merecem o apoio que têm recebido, mas

eu também merecia receber algum apoio, porque, até hoje, o apoio que tenho recebido da

Câmara é zero, mas o apoio que eu e a minha equipa, os meus homens da minha Freguesia

têm prestado, não só a minha Freguesia, mas a todo o Concelho tem sido muito, passamos

horas a fio sem ir para a cama dormir, quando ao outro dia temos que trabalhar, recebemos

zero.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Por isso peço-lhe que tenha um pouco mais de atenção com os meus homens porque

todos nós começamos a ficar um pouco cansados deste abandono que temos sofrido por

parte da Câmara Municipal.”-------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “ Senhor Presidente, de uma forma muito tranquila porque esta situação acho que nos

obriga a todos a falar de uma forma muito tranquila.------------------------------------------------------

-----  Senhor  Presidente  continuo  completamente  dispo  nível  para  o  ajudar  a  integrar-se

plenamente que fique absolutamente claro, enquanto essa integração não for feita de forma

completa, eu não estou disponível para tratar de situações diferentes de forma igual. Porque

são diferentes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Se verificar, apesar de o Senhor, efetivamente, ter andado nos incêndios, por exemplo,

nestes últimos incêndios, porque eu também o vi lá, o estranho da questão é que não vi em

momento nenhum, em toda a coordenação do incêndio perceber que o Senhor andava lá.

Porque o Senhor em momento nenhum chegou e se apresentou a um comando para que

lhe fosse atribuída uma missão. E posso dizer-lhe claramente, desafio-o, porque sei que isto

aconteceu, tive o cuidado de mandar verificar, que em momento nenhum, da fita do tempo,

lá aparece alguma viatura em que o Senhor andasse, mas eu vi-o lá, curiosamente vi.---------

----- Há uma questão diferente que nós todos temos que perceber, num teatro de operações,

já o disse aqui, volto a repetir, isto é uma questão de entendimento, ou nos entendemos ou

não temos hipótese nenhuma de entender, já aqui me disponibilizei para convosco, consigo,

avançarmos claramente para a criação da Unidade Local de Proteção Civil de uma forma

absolutamente integrada e procedermos a essa integração, se o Senhor quer efetivamente

avançar por aí, vamos embora, siga, está o repto lançado.----------------------------------------------
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----- Não tenha pressa em responder, ouça, estive aqui tranquilamente a ouvi-lo e continuo a

dizer-lhe, olhos nos olhos, com toda a tranquilidade, aquilo que lhe pretendo dizer, porque,

repare numa coisa, sei que não posso, de forma alguma, colocar em causa uma coisa que

custou tanto a construir. Isto aqui é absolutamente fundamental, num teatro de operações

que é o nome e a designação que, em termos de Proteção Civil se chama a um cenário

qualquer, de um incêndio, de um acidente,de um incidente, de um temporal, nós precisamos

fundamentalmente de perceber,alguém tem que chegar, apresentar-.se à linha de comando

e temos que perceber, a todo o instante, quem está a fazer o quê. Chama-se a isto aceitar

missão.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- É isto que nós precisamos aqui, de coordenar de uma vez por todas, para que depois

inseridos, está aqui o Senhor Presidente da União de Freguesias de Belazaima do Chão,

Castanheira do Vouga e Agadão, que repare numa coisa, nós sabemos tão bem, ele e eu,

como é que isto funciona.-----------------------------------------------------------------------------------------

-----  É  nossa  intenção  e  nossa  vontade  que  todo  o  sistema  que  existe  na  União  de

Freguesias do Préstimo e Macieira de Alcoba plenamente se integre, volto aqui a manifestar

a minha total disponibilidade para caminharmos para esse fim.----------------------------------------

----- Agora, vocês com toda a gente completamente cientes do seu papel, e é isto que lhe

peço, porque só assim é que nós podemos ter sucesso, quando efetivamente temos que o

fazer, quando somos chamados a intervir e quando temos esta rede fantástica que existe no

nosso Concelho.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A única coiso que lhe continuo a dizer, continuo disponível, se quiser aceitar o repto,

estamos disponíveis, é quando quiser.”-----------------------------------------------------------------------

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

----- “Eu, sinceramente, começo a ficar cansado e não devo entender português, porque há

dois anos que venho dizendo a mesma coisa.--------------------------------------------------------------

----- Ainda agora disse que pintei os carros da cor que o Senhor disse, ainda agora disse

que dei formação aos meus homens, ainda agora disse que comprei o equipamento que o

Senhor disse que tinha que comprar, já o disse em outras Assembleia Municipais, por mais

que uma vez, de que a Unidade Local de Proteção Civil da União de Freguesias do Préstimo

e Macieira de Alcoba, já tinha sido aprovada em Assembleia de Freguesias, já enviei para a

Câmara Municipal, posso pegar agora no computador e dizer-lhe exatamente os dias,porque

foi por mais do que uma vez que já lhe enviei o e-mail a dizer-lhe que ela já está criada.

Posso também ir à Águeda TV e mostrar-lhe aquilo que o Senhor já me respondeu aqui há

uns  anos  atrás,  é  que  a  única  coisa  que  faltava,  para  que  a  minha  equipa  estivesse

integrada, era que houvesse uma reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil que o
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Senhor  há  dois  anos  não  reúne,  porque  se  o  Senhor  já  tivesse  reunido,  a  Comissão

Municipal  de  Proteção  Civil,  já  teria  posto  à  votação  de  todos  a  integração  da  minha

equipa.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Eu só não entro porque o Senhor não quer, porque neste momento tenho tudo, o que é

que tenho a menos do que Valongo do Vouga ou do que Belazaima, temos menos o quê? A

vontade é a mesma e provas nós temos.---------------------------------------------------------------------

----- Eu se entro no teatro das operações e se não comunico é porque eu não pertenço à

Unidade Local de Proteção Civil do Concelho, como é que eu vou comunicar uma coisa a

que não pertenço, portanto eu entro, obviamente, à revelia de todos, e se quiserem mandar-

me embora, poderão-me mandar, curiosamente, nunca ninguém o fez, porque nós estamos

lá para trabalhar,  aliás  neste último incêndio,  fui  às cinco da manhã apagar  um fogo a

Sernada do Vouga, ao pé da capela, porque os bombeiros mandaram-me lá, eu não fui para

lá porque tenho um rádio que alguém me ligou a dizer que eu tinha que ir para Sernada do

Vouga apagar  um fogo,  não,  eu estava a apagar  o fogo ao pé do Papa-Tudo,  quando

alguém dos bombeiros veio ter comigo, junto com a minha equipa e disse, “se puderem

desloquem-se a Sernada do Vouga porque há lá um incêndio”  estive lá sozinho Senhor

Presidente, sozinho, duas horas, mais a população de Sernada do Vouga a apagarmos lá

um incêndio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Estou aqui a dizer que, eu quero pertencer a essa Unidade Local, não quero andar à

revelia de todos, não quero andar ali no meio dos outros carros todos com a minha equipa e

com os meus homens, que até têm formação e que sabem alguma coisa de apagar fogos,

sem termos um rádio, sem que alguém saiba se nós andamos na parte de cima ou na parte

de baixo do fogo, porque se nos acontecer alguma coisa ninguém sabe onde é que nós

andamos,  ninguém  sabe,  e  também  podemos  cometer  alguns  erros,  porquê?  Porque

também não estamos integrados.-------------------------------------------------------------------------------

----- A única coisa que lhe peço é que nos integre, que reúna de uma vez por todas aquele

órgão que há dois anos não se reúne e que nos integre, porque eu também quero ter os

mesmos apoios,  não posso andar  sempre com o dinheiro  da Junta à  frente,  quando  a

Câmara Municipal sequer me paga um tanque de combustível, quando nós andamos lá e o

Senhor ainda agora aqui afirmou, nós estivemos juntos nesse fogo, o Senhor viu que eu e a

minha equipa andamos lá, acha justo estar aqui a pagar seguros a uma junta de freguesia  a

outra junta de freguesia e a minha ficar sempre de fora. Acha correto? Ponha-se ali no meu

lugar, o Senhor também já foi Presidente de Junta. O que é que eu tenho feito de errado?

Diga-me. Qual foi  o procedimento que eu não cumpri? Diga-me aqui à frente de toda a

gente, quero saber.-------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- Tenho feito tudo aquilo que o Senhor me tem pedido, tudo, não falhei com nada até

agora. Só quero que me diga isto, porque também quero que o nome da minha Junta de

Freguesia apareça nos papeis da Assembleia Municipal para que nós também tenhamos

direito a apoio. Já agora também gostava de ter alguns retroativos porque nós já andamos

no fogo há muitos anos, nunca recebi um cêntimo da Câmara Municipal.---------------------------

----- Temos quatro viaturas que já foram adquiridas, já gastamos perto de dez mil euros em

equipamentos, mais de cinco mil euros em mangueiras, moto-bombas, formação, horas de

combate aos incêndios, já temos alguma experiência.----------------------------------------------------

-----  Não deixe que os meus homens percam a vontade de andar a ajudar.  Porque nós

andamos todos de forma gratuita e ao outro dia todos temos que trabalhar.-----------------------

----- É só isto que lhe peço, diga-me onde é que estou a falhar? Eu corrijo.------------------------

----- O Senhor prometeu-me aqui, ainda no ano passado, que nos próximos dias iria reunir a

Comissão Municipal de Proteção Civil, não reuniu.--------------------------------------------------------

----- É só isto que eu quero, só quero estar integrado e só quero  pertencer à Unidade Local

de Proteção Civil do nosso Concelho, é só isto.”-----------------------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente, vou-lhe dar a palavra, no entanto é assim, temos muitos pontos

para discutir, reparem que nós estamos aqui a discutir um ponto que não é o ponto que

vamos discutir. Percebo e deixei estar, mas nos próximos pontos não vou permitir isto.--------

----- Vamos discutir o ponto, terá outras alternativas de chamar o assunto porque o que nós

estamos  aqui  a  discutir  é  análise  e  votação  da  proposta  da  Câmara  Municipal  para

atribuição de apoios à União das Freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga

e Agadão e Junta de Freguesia de Valongo do Vouga.---------------------------------------------------

----- Senhor Presidente quer concluir só?---------------------------------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente, já disse o que tinha a dizer, não vamos demorar mais tempo. O

Senhor Presidente… Águeda TV e nomeadamente a edição e percebe claramente, continua

o meu repto aqui de uma forma clara, olhos nos olhos, com toda a tranquilidade, quando

quiser é só dizer e tratamos disso, mas atenção,  vamos fazê-lo plenamente e o Senhor

sabe do que é que estou a falar.”-------------------------------------------------------------------------------

 ------ Não havendo mais intervenções acerca do ponto 3.17 da ordem de trabalhos- Análise

e votação da proposta da Câmara Municipal para atribuição de apoios à União das

Freguesias  de  Belazaima  do  Chão,  Castanheira  do  Vouga  e  Agadão  e  Junta  de

Freguesia de Valongo do Vouga – Seguros de Acidentes Pessoais  o Senhor Presidente
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da  Mesa  colocou-o  a  votação,  tendo-se  verificado  que  a  Assembleia,  aprovou  por

unanimidade a proposta em causa.---------------------------------------------------------------------------

----- O Senhor Presidente da União de Freguesias do Préstimo e Macieira de Alcoba não se

encontrava na sala para proceder à votação.----------------------------------------------------------------

------ 3.18 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para atribuição de

apoios – União de Freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão

e à Junta de Freguesia de Valongo do Vouga; ----------------------------------------------------------

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

-----  “  Senhor Presidente,  trata-se de um apoio habitual  que damos às Associações que

estão integradas no nosso sistema de Proteção Civil.”----------------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente, esclareça-me por favor, se é de lei a obrigatoriedade do Conselho 

Municipal de Proteção Civil reunir, pelo menos, uma vez por ano?------------------------------------

----- É que o Senhor Presidente da União de Freguesias do Préstimo e Macieira de Alcoba

disse aqui e não foi desmentido, que há dois anos que o Conselho Municipal de Proteção

Civil não reúne, esclareça-me, por favor, se a lei obriga ou não a que haja, pelo menos, uma

reunião todos os anos.”--------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----  “Senhor  Deputado,  vou  pedir  esclarecimento  rápidos,  não  vou  dar  mais  nenhuma

resposta porque isto não se enquadra naquilo que estamos aqui a votar neste ponto.----------

----- Senhor Presidente, quer responder?---------------------------------------------------------------------

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

----- “ Senhor Presidente, este mandato ainda não tem dois anos e já reuniu, pelo menos,

uma vez  que se lembra o Senhor Presidente da União de Freguesias portanto há alguma

coisa aqui nas contas estão erradas.”-------------------------------------------------------------------------

------ Não havendo mais inscrições para intervir neste ponto, a proposta colocada à votação

é a seguinte:  Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para atribuição de

apoios – União de Freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão

e à Junta de Freguesia de Valongo do Vouga,  tendo-se verificado que a Assembleia

aprovou a proposta  por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------

------ 3.19 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para concessão de

Apoio à União de Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira:---------------------------------------

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

----- “ Senhor Presidente, trata-se de um apoio para os projetos para a União de Freguesias

de Travassô e Ois da Ribeira, nomeadamente para o edifício da Junta e do posto médico,
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para que avancemos rapidamente com este processo.”--------------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente, quando a União de Freguesias de Recardães e Espinhel utilizou

uma  parte  do  seu  plafond  de  protocolos,  para  intervir  no  centro  de  saúde,  vim  aqui

manifestar  que  não  estava  de  acordo  com isso,  não  é  com a  aprovação  do  protocolo,

entendo que é uma competência da Câmara e que devia ser feita fora, pode ser delegada,

mas devia ser feita fora do plafond das juntas de freguesia.--------------------------------------------

----- O que acho aí, acho para Travassô, acho para Aguada de Cima e acho para todas

aquelas freguesias que vierem a utilizar o mesmo.--------------------------------------------------------

-----  Como  não  sei,  espero  sinceramente  que,  no  caso  de  Travassô  e  Ois,  se  passe

exatamente o mesmo que defendi para Recardães e Espinhel.----------------------------------------

----- Mais, esta Assembleia, penso que foi em fevereiro deste ano, aprovou uma moção a

aconselhar o Executivo a pagar com retroativos, os dinheiros do ano passado à Junta de

Freguesia,  penso  que  é  o  momento  em  que  o  Senhor  Presidente,  também  nos  pode

esclarecer sobre isto, na parte das obras e também na parte da delegação de competências

o que é que gastou e o que é que não gastou, foi isso que ficou combinado entre nós e o

Senhor Presidente da Câmara.----------------------------------------------------------------------------------

----- É só isto que quero que o Senhor Presidente nos esclareça naturalmente que seremos

sempre favoráveis a este contrato interadministrativo.”---------------------------------------------------

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

----- “ Vou ser muito breve, apenas para saudar o Executivo, não só da Câmara Municipal

mas também da Junta de Freguesia por esta proposta que hoje aqui é trazida para nossa

apreciação.  Estas  obras  são  há  muito  um  desejo  dos  habitantes  da  agora  União  de

Freguesias de Travassô e Ois da Ribeira, por isso esperemos que depois disto as obras

avancem, terminem e que os utentes daquela unidade de saúde familiar, aliás assente num

modelo de saúde de proximidade, possam finalmente usufruir dessa unidade de saúde em

melhores condições, coisa que há muito não acontece.”-------------------------------------------------

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

----- “Estamos a trabalhar com a Junta de Freguesia no sentido de projetarmos rapidamente,

tão rápido quanto seja possível, aliás esta questão de vir aqui este protocolo, só tem um

objetivo claramente, o objetivo é agilizar, porque, efetivamente, perdemos algum tempo.------

----- Já agora, o Senhor Presidente da Junta está ali e sabe que temos acordado vir aqui

extraordinariamente o apoio a um trator, estou à espera que me mande os elementos do

trator, para poder fazer, em breve, provavelmente na próxima Assembleia estará aqui, não

está nesta porque não chegaram cá os elementos e estamos a trabalhar nesta matéria no
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sentido de garantir a tal retroatividade tanto quanto seja. Mas, já agora,também é preciso

percebermos, aquilo que se está a projetar e que estamos até a projetar exatamente com

este  apoio  é  claramente  uma  intervenção  maior  naquele  edifício  que  precisa

indiscutivelmente de obras. Também não preciso de ir a lado nenhum para perceber quais

são as fontes de rendimento da Junta de Freguesia,  ela está,  diria,  extraordinariamente

dependente  da  Câmara  Municipal,  claramente,  a  começarmos  indiscutivelmente  neste

mandato porque eu acho que vamos agilizar, tão rápido quanto seja possível, a questão do

projeto  que  é  absolutamente  fundamental,  indispensável  com o  qual  nós  não  podemos

contornar e precisaremos aqui de uma porta, aliás o Senhor Presidente da Junta está para

me mandar uns números, ainda hoje me mandou uma mensagem a dizer “até ao fim da

semana estão aí” porque, com o vocês sabem, estamos a preparar o orçamento.---------------

-----Já  agora,  uma  nota  interessante,  assinamos  esta  semana,  um  contrato  para

beneficiação de tudo o que são caixilharias da escola de Travassô, que é um investimento

absolutamente indispensável para uma escola que me parece que tem todas as condições

para durante alguns, muitos anos, continuar a laborar e a exercer aquela função, acho que

isso nos deixa a todos muito satisfeitos por aquela escola vingar e  ter mais uma turma este

ano.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Não havendo mais inscrições para intervir neste ponto, a proposta colocada à votação

é a seguinte:  Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para concessão de

Apoio à União de Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira,  tendo-se verificado que a

Assembleia  aprovou a proposta  por unanimidade. -----------------------------------------------------

------ 3.20 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para aceitação das

candidaturas e atribuição de apoios apresentados fora de prazo pelas Juntas / Uniões

de Freguesia no âmbito da organização de eventos culturais – Código Regulamentar

(F4);---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “ Só uma nota relativamente às Juntas de Freguesia que há um bocado não disse e que

também era importante dizer, só relativamente à afirmação anterior, do Senhor Deputado

Carlos Almeida, é meramente uma informação.------------------------------------------------------------

-----  A  Junta  de  Freguesia  de  Fermentelos  também  tem  cota  parte,  mas  claramente

percebermos que isto é uma prática desde há muito tempo, já agora, o Senhor Presidente

da Junta de Macinhata, também se farta de fazer investimentos do orçamento próprio, lá

nessas questões e de Valongo.”--------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente, citei algumas, só por exemplo, não foi para ser exaustivo e peço
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desculpa se deixei algumas de fora, a minha opinião serve para estes e para os outros.-------

----- Sobre este ponto, Senhor Presidente, quero só referir uma questão, hoje chegamos à

conclusão que,  basicamente todas as Juntas de Freguesia,  incumpriram o regulamento,

todos, por exemplo ali, o Presidente da Junta de Valongo, que, no inicio do mandato, tanto

reclamou com o Executivo anterior, o ano passado não conhecia, este ano incumpriu e bem,

não me levem a mal, porquê? Porque nós temos a necessidade de corrigir esta lacuna no

regulamento  e  isto  urge  de  ser  resolvido  rapidamente,  eu  no  lugar  deles  ia  incumprir

também, estarmos aqui  constantemente a votar  incumprimentos,  não me parece bem, é

preferível agarrarmos e resolvermos isto, a décima alteração ao Código Regulamentar, pelo

menos, a parte que li, não corrige esta questão e era importante que o fizesse. Deixo esse

reparo, da necessidade de nós corrigirmos isto, para quê? Para criarmos regras que possam

ser aplicadas e quando as pessoas não as conseguirem aplicar, têm que ser penalizadas.

Isto é um princípio básico da transparência.-----------------------------------------------------------------

-----  Deixo-lhe esta proposta,  por  favor,  corrijam isso,  para  bem,  em primeiro  lugar  das

Juntas de Freguesia.-----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Naturalmente vamos ser favoráveis como fomos com Águeda e Borralha”.-------------------

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

-----  “Vim aqui  só  para  clarificar  uma questão e  responder  ao Senhor  Deputado  Carlos

Almeida, porque se há coisa que não tenho jeito é para circo político e não contem comigo

para o circo político.------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Quando vim aqui, tinha acabado de tomar posse das minhas funções e justificar um

pedido de subsídio fora de prazo do anterior Executivo, tem tão somente a ver com um

prazo de submissão de candidatura inferior  aos vinte dias,  que estava estipulado e que

estava a ser interpretado por regulamento, na continuidade dos anos a seguir  o que se

passa é que os próprios serviços da Câmara fizeram uma interpretação não correta deste

mesmo regulamento, tanto que, por isso é a gente antes de falar, muitas vezes deve-se

informar daquilo que está a tentar dizer, para efetivamente ficar munido das informação e

nesse sentido a própria Câmara estava a responder às candidaturas como que o prazo de

vinte dias,  fosse a condição mínima para que fosse submetida,  mas veio-se a verificar,

internamente, que não, que seria preciso um prazo completamente diferente, conforme foi

esclarecido que, e volto a dizer, os próprios serviços estavam a fazer uma interpretação

errada, nesse sentido, Valongo, por arrasto, não estava a cumprir mais de vinte dias, mas

não  era,  efetivamente,  o  mais  correto  relativamente  a  este  regulamento,  porque  o

regulamento que estava em posse na Freguesia de Valongo do Vouga era o mesmo que os

serviços da Câmara estavam a interpretar, mas não era, efetivamente, correto.”-----------------
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----- Carla Eliana da Costa Tavares – PS; -----------------------------------------------------------------

-----” Apenas para reiterar aquilo que já aqui foi referido pelo Grupo Municipal do PSD, de

facto e como o Senhor Presidente há pouco referiu, estas situações acabam por ser cada

vez mais recorrentes, ou seja, aquilo que há partida deveria ser uma exceção, infelizmente

tem-se tornado cada vez mais a regra, e uma vez que aqui foi falado da décima alteração ao

Código Regulamentar, aproveitava, também, para lançar um desafio ao Executivo Municipal

que,  em vez de andarmos aqui  com décimas e  décimas primeiras  alteração e décimas

segundas alterações,  se  calhar,  não era  má ideia  pedir  ao  gabinete  jurídico  que desse

mesmo um  restyling no Código Regulamente e que nos apresentasse,um dia destes, um

novo Código Regulamentar, já expurgado de uma série de falhas e de imprecisões que ao

longo  de  várias  Assembleia  Municipais  e  de  várias  votações  nos  temos  aqui

apercebido.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Passo aqui a vida a fazer perguntas e ninguém me responde, mas vou voltar a fazer

outra.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Filipe não é político, eu não sei se sou político ou não, mas estou aqui em funções

políticas e quando tenho funções políticas, assumo as funções que tenho.-------------------------

----- Por aquilo que percebi, afinal há aqui um problema de interpretação administrativa, dos

serviços da Câmara em relação ao regulamento. Aquilo que nos é dito, nesta proposta e

num conjunto de propostas que já votamos para trás, é que todas elas não estão a cumprir

com o regulamento e eu quero que o Senhor Presidente me diga aqui, preto no branco, se

estas propostas cumprem com o regulamento e se são as Juntas de Freguesia que estão a

falhar ou se são os serviços administrativos da Câmara que estão a falhar? Porque eu não

gostaria nada de sair daqui, até não está cá a Drª. Elsa, mas tenho que a defender, de

repente são os serviços da Câmara que estão a falhar e afinal o regulamento está muito

bem feito e as juntas estão corretas e se calhar não temos que alterar nada no regulamento

sobre isto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Gostava que o Senhor Presidente me respondesse exatamente isto, quem é que está a

falhar aqui nisto? São as Juntas de Freguesia todas? Acho uma coisa extraordinária, é o

regulamento que está mal feito?  Ou são os serviços administrativos da Câmara que estão a

interpretar mal o regulamento? Segundo aqui quis perceber.”-----------------------------------------

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

----- “ A proposta é absolutamente clara, tem aqui um quadro que é absolutamente fantástico

e que diz o seguinte : - Primeiro nós temos o que diz o Código Regulamentar efetivamente

obriga a um prazo e depois tem a data do pedido de apoio de todas as Juntas, depois tem
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uma conclusão brilhante dos serviços, que diz o seguinte “ Neste sentido e considerando as

datas supra mencionadas verifica-se que os referidos pedidos foram submetidos fora do

prazo estipulado.”---------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Aquilo  que  o  Senhor  Presidente  da  Junta  quis  dizer   e  é  um  facto,  é  que  nós

verificamos,  aliás já  foi  falado aqui  em outras Assembleias  Municipais  que estes prazos

eram demasiado curtos para as Juntas de Freguesia e por causa disso é que a revisão do

Código  Regulamentar,   que  está  em  curso,  prevê  exatamente  alteração  destes  prazos

porquê? Porque eles não são muito exequíveis, mas não deixam, face ao regulamento em

vigor  ,  de estarem fora de prazo,  todos sem exceção.  O que é  que os serviços tinha?

Claramente a indicação de que mesmo assim recebam. Estamos entendidos? -------------------

----- Estamos já num processo de revisão, já agora uma nota importante, relativamente ao

repto que a Senhora Deputada Carla Eliana nos disse, é só dizer-lhe que achamos, e vamos

por  aí,  é  absolutamente  necessário  fazer  uma  republicação  porque  com  todas  estas

alterações, penso que a ultima republicação foi a quinta alteração, já vão mais cinco, e é

mais do que tempo de fazermos uma republicação integral para compilarmos tudo.-------------

----- Agora, os erros habitualmente nestas coisas vão surgindo há posterior quando lidamos

com as situações, como toda a gente sabe.”----------------------------------------------------------------

------ Não havendo mais inscrições para intervir neste ponto, a proposta colocada à votação

é a seguinte:Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para aceitação das

candidaturas e atribuição de apoios apresentados fora de prazo pelas Juntas / Uniões

de Freguesia no âmbito da organização de eventos culturais, tendo-se verificado que a

Assembleia aprovou a proposta  por unanimidade. ------------------------------------------------------

------ 3.21 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para celebração de

contratos Interadministrativos 2019; -----------------------------------------------------------------------

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

----- “No âmbito do orçamento participativo, nós temos um conjunto de obras ainda bastante

significativas  que  não  puderam  ainda  ser  executadas,  estamos  a  falar  de  dois  mil  e

dezasseis e de dois mil e dezassete, que depois produziu efeitos em dezassete e dezoito

respetivamente.------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Entretanto  em  conversa  com  os  Senhores  Presidentes  de  Junta  surgiu-nos  esta

possibilidade de lhes delegarmos a competência de executarem estas obras.---------------------

----- Uma vez mais aqui reitero a disponibilidade dos Presidentes de Junta, todos eles, todos

os que tinham obras do orçamento participativo no seu território, todos, sem exceção, se

mostraram disponíveis para avançar com estas obras e muito nos apraz delegarmos esta

competência e penso que, inclusivamente, na nossa ótica, haverá até aqui um reforço do
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espírito do orçamento participativo, porque entregamos um bocadinho mais ainda  à Junta,

porque está mais próxima da comunidade local a execução destas obras.-------------------------

----- Fico muito satisfeito por podermos ir por este caminho e o meu agradecimento, uma vez

mais, pela colaboração dos Senhores Presidentes de Junta.”-----------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente, quero cumprimentá-lo pela sua decisão, de consultar os Senhores

Presidentes das Juntas de Freguesia de forma a se agilizar a entrega das obras aprovadas

sem orçamento participativo, desde já, porque entendo que é uma boa solução, dou-lhe os

parabéns  por  isso  e  também porque,  nós  sabemos  que  das  coisas  que  corrói  mais  a

confiança das pessoas, neste género de iniciativas, dos orçamentos participativos e outras,

em regra aquilo que se vai verificando que é o atraso, o perpetuar daquilo que foi aprovado

e que nunca aparece feito.----------------------------------------------------------------------------------------

----- Não estou a dizer que não houve um esforço da Câmara Municipal para executar estas

obras, sei que houve uma série de impedimentos, em diversos casos, portanto, mais uma

vez aqui, lhe dou os parabéns por esta decisão que, além de tudo, deve permitir que as

obras estejam concluídas a breve prazo e assim minorar o impacto negativo que sempre há,

quando uma obra do orçamento participativo, programada para um determinado ano, não é

executada.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “A minha pergunta é a seguinte, ao passarem estes orçamentos participativos para as

Juntas de Freguesia saber se os proponentes destes orçamentos, destes projetos para os

orçamentos  participativos,  se  são  consultados,  se  têm conhecimento  da  realização  das

obras e se têm direito a acompanhar a execução das mesmas?---------------------------------------

----- Porque os orçamentos participativos são feitos por proponentes, são votados e supõe-

se  que  a  Câmara  os  vai  executar,  mas  os  proponentes  eram  sempre  ouvidos  e

acompanhavam a execução dos projetos, agora, ao passar para as Juntas de Freguesia,

saber  se os mesmos proponentes  ainda  fazem parte desse projeto,  na execução e em

algumas alterações que normalmente acontecem na realização dessas obras.”------------------

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

-----“Senhor  Presidente  da  Câmara,  não  retirando  qualquer  mérito  à  apreciação  do

orçamento participativo em si, e da forma como ele sobreviveu ao longo de anos, queria

dizer-lhe que, estamos satisfeitos por o Senhor trazer hoje estes contratos aqui, porque eles

encerram em si uma vontade de fazer, que já peca por tardia, mas é ótimo quando nós

conseguimos encontrar  uma solução em parceria para  pôr  a obra a andar.  Sobre essa

matéria,  naturalmente  que  é  com  enorme  prazer,  muito  gosto  que  vamos  votar
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favoravelmente estes contratos.---------------------------------------------------------------------------------

----- A apreciação que o Sr. Carlos Nolasco fez, faz todo o sentido e penso que a vai colher

com certeza, com bom agrado, aliás espero que ela até faça parte do próprio contrato.--------

----- Posto isto, queria-lhe fazer duas pergunta, a primeira delas é o seguinte:---------------------

----- Queria-lhe pedir que enviasse à Assembleia, nós estamos a resolver, se me permite

usar  este  termo,  obras  do orçamento  participativo  de  dois  mil  e  dezassete,  assumimos

compromissos com proponentes e com o povo em geral, para obras anteriores, ainda há um

conjunto de obras para terminar e é de anos anteriores a dois mil e dezassete, pedia-lhe que

averigua-se isso e que nos enviasse o ponto de situação de cada uma delas, porque se

estamos a falar de dois mil e dezassete, já lá vão dois anos, penso que ainda há de dois mil

e dezasseis e se não me falha, ainda há qualquer coisa de dois mil e quinze.---------------------

----- Estou a falar de cor, mas pedia-lhe que fizesse esse levantamento ou que pedisse aos

serviços que o fizessem e nos enviasse para nós podermos também apreciar,  já agora, se

poder fazer exatamente o mesmo que fez com estes, é um repto que lhe deixamos, porque

achamos pertinente da decisão que tomou, que o faça no mais curto espaço de tempo,

também, digamos para estarmos muito mais próximos do povo.---------------------------------------

----- A segunda questão é dizer-lhe assim, uma altura em que nos disse que, para dois mil e

dezoito que ia, digamos, colocar o projeto em  standby porque havia a necessidade de o

reformular, não estou a mentir pois não?---------------------------------------------------------------------

-----  Queria-lhe perguntar,  já pensou no assunto? Já tem novidades? Quando é que nos

pode dizer alguma coisa?”----------------------------------------------------------------------------------------

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

-----  “  O espírito  do  orçamento  participativo  mantém-se  aqui  completamente  intacto   os

promotores, os donos da ideia, chamemos-lhe assim, aqueles que angariaram votos, vão

poder acompanhar a obra, a única coisa que a Câmara está a fazer e por isso é que são

contratos  de  delegação  de  competências  é  delegar  esta  competência  do  orçamento

participativo nas Juntas de Freguesia, entendemos que estamos a devolver e a aproximar

muito mais dos tais cidadãos com este ato.------------------------------------------------------------------

----- Volto a dizer, a partir do momento que houve a disponibilidade e a colaboração das

Juntas de Freguesia,  fantástico,  não vejo porque não, sinceramente fico muito agradado

com esta partilha com as Juntas de uma obra que afinal de contas resulta, pelo menos em

tese, da vontade popular.-----------------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente a esta matéria das obras que estamos aqui a delegar esta competência

para a sua execução, efetivamente elas referem-se, pelo menos, a dois anos de orçamento

participativo,  porquê? Penso que é notório  e percebia-se que,  atrasados,  chamamos-lhe
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assim, ainda não executados, temos mais do que o valor de um orçamento participativo

completo,  isto  em  termos  globais,  há  aqui,  sempre  houve,  uma  incapacidade,  uma

impossibilidade e são diversas as situações que levaram a que efetivamente tenha havido

um atraso na execução relativamente aquilo que é programado porque supostamente e o

orçamento participativo aquilo que as pessoas normalmente têm como ideia é “nós estamos

a votar isto este ano e no próximo ano isto é executado” às vezes, por várias circunstâncias,

isto não acontece mesmo com aquelas obras também que nós queremos decidir, se calhar,

virando-me para os Presidentes de Junta de Freguesia acontece-lhes exatamente o mesmo,

algumas  vezes,  temos  alguma  dificuldade  em  fazer  tudo  aquilo  que  imaginamos  e

queremos, efetivamente, temos que pensar as coisas com algum tempo mais acrescido,

porque esta questão das contratações públicas não é tão fácil e tão rápido assim.---------------

----- Relativamente a esta questão do orçamento participativo e da continuidade, há uma

intenção clara de reformular, passará por aqui essas propostas, diria que temos um serviço

de consultadoria relativamente a estas matérias, idêntico ao que já houve no passado, no

sentido de efetivamente estarmos numa fase mais adiantada de preparação deste trabalho

para depois podermos trazer aqui e avançarmos com uma nova edição, que entendemos,

isso é público,  já o disse e volto a dizer,  temos que de alguma forma criar aqui  alguns

mecanismos  um  bocado  diferentes  porque  o  orçamento  participativo  já  não  estava

completamente  a  ser  aquilo  que  se  predispunha,  havia  aqui  um conjunto  de  cidadãos,

chamemos-lhe assim, demasiado organizados que faziam vingar sempre as mesmas obras

e às vezes, sempre no mesmo sítio, não me parece que fosse essa a ideia do orçamento

participativo  que  quer  plenamente  repartir  estas  iniciativas  pelo  território,  para  já

indispensavelmente  e  ao  mesmo  tempo,  também  já  agora,  repartir  e  diversificá-las  o

máximo no seu âmbito, acho que, por aí, vamos tentar ser criativos e depois contaremos

com as vossas contribuições,  estamos a fazer o trabalho de ...  com consultadoria  e no

sentido de fazermos um documento inicial  com alguma qualidade para depois podermos

avançar  e fazer alguma coisa que, pelo menos, nós e já agora toda esta Assembleia se

reveja com facilidade nisso.”------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-----”Senhor Presidente, muito rapidamente, de acordo com a resposta do Senhor Presidente

ao meu colega Carlos  Nolasco,  penso que,  não sei  se é possível  agora se em futuros

contratos, teríamos ou deveríamos alterar a clausula três do contrato, alínea i),  que diz”

Articular  com  o  Município  e  os  proponentes  a  cerimónia  de  entrega  do  projeto  à

comunidade” neste caso é “articular com o  o Município e os proponentes a realização e a

cerimónia de entrega do projeto à comunidade”, era só acrescentar a realização da obra
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também porque é o espírito que o Senhor disse e se estamos a delegar essa competência

nas Freguesias delegamo-la completamente e não há dúvidas.----------------------------------------

----- Penso que estou a interpretar aquilo que o Senhor disse, aqui basicamente a Freguesia

só tem que articular com o proponente a cerimónia de entrega do projeto, diz o Senhor

Presidente não, o objetivo é continuarmos a fazer aquilo que fazíamos com o Município, o

próprio  proponente  acompanha a  realização  da obra,  então,  basta  aqui  neste  pontinho,

“articular com o Município e os proponentes a realização da obra bem como a cerimónia de

entrega do projeto à comunidade”, é só acrescentar a realização da obra, é uma pequena

nota.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O Senhor Presidente da Assembleia interviu dizendo que,”o acompanhamento, todos

nós acompanhamos, estamos lá, todos nós acompanhamos, temos esse dever.”----------------

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

-----  “Os  Senhores  Presidentes  da  Junta  não  querem  isto.  Até  aqui,  que  eu  saiba,  os

proponentes,  segundo  disse  o  Senhor  Presidente  da  Câmara,  não  venho  aqui  falar

inocentemente, os proponentes acompanhavam a realização do projeto, quando a obra era

feita pela Câmara. Neste momento o Senhor Presidente diz que está a passar o projeto

exatamente igual e a delegar esta competência para as Freguesias, elas têm que assegurar

o mesmo nível de serviço que fazia o Município, portanto, o proponente se acompanhava a

obra na Câmara,tem que acompanhar na Freguesia, vejo os Senhores Presidente e percebo

uma coisa que vocês vão dizer, é que a ligação do proponente com as Juntas pode ser

absolutamente diferente da ligação com o Município, mas isto é diferente, uma coisa é o que

disse o Carlos Nolasco aqui, e o Senhor Presidente não, não, as pessoas continuam a fazer

o mesmo que faziam com a Câmara, vão-me dizer “ isso é diferente, pode criar entraves à

realização  da obra”   articular  ou acompanhar,  não é  fazer  o  que manda o proponente,

atenção a isto, mas acho que nestas coisas, as coisas têm que ser claras, não é o que

venho aqui dizer para pôr, mas devem ser claras.---------------------------------------------------------

-----  O Senhor Presidente da Câmara que diga o que faziam exatamente e que ponham

aqui.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----  “  Senhor  Presidente,  permita-me  só  esclarecer,  indo  ao  encontro  das  dúvidas  do

Deputado Hilário que podem ser extensíveis a mais alguém.-------------------------------------------

-----  No caso particular  de Valongo,  obviamente  que o caso muda um pouco de figura,

porque aquilo que foi aprovado em sede de OP, não é o mesmo que vai ser executado

agora,  porque  por  exemplo,  uma das  intervenções  do  OP,  incluía  uma  ponte,  naquele

determinado sítio,  por força das necessidades urgentes, a Junta já teve que a executar.
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Obviamente que o que está previsto em sede do OP, mais a verba atribuída, nem sequer

dava para executar tudo o que lá estava e a Junta teve que completar e teve que acudir a

uma necessidade premente e uma intervenção de força maior, logo, eu não posso deixar

que fique escrito que os proponentes queiram ver executada a totalidade daquela obra se

não for possível, porque parte dela até já está executada, no meu caso.”---------------------------

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

----- “Posso ter percebido mal, não sou Presidente da Junta e muito menos Presidente da

Câmara, mas vou tentar interpretar o que disse o Presidente da Junta de Valongo, que me

parece que é ideia global dos Senhores Presidentes da Junta.-----------------------------------------

----- O que estamos aqui a fazer, segundo o que interpretei das palavras do Filipe, não é

uma delegação de competência da obra, mas é uma delegação de competência da verba,

porque aquela obra tinha uma verba, mas parte até já foi feita, então vai a verba para ali e

uma parte que já está feita eles fazem outra coisa ou não importa ou até completam, seja o

que for. Isto são coisas diferentes, só vim chamar isto à atenção aqui do projeto, porque dá-

me a impressão de que estamos aqui todos a falar de coisas diferentes.---------------------------

----- Há um orçamento participativo e alguém ganhou um conjunto de obras, há um conjunto

de proponentes e há um conjunto de obras, este conjunto de obras têm que ser feito pela

Câmara,  se a Câmara não as quiser  fazer,   acho muito bem que não as faça,  que as

delegue  na  Freguesia  para  fazer  aquela  obra,  não  pode  ser,  neste  caso  especifico,  a

Freguesia a decidir alterar aquela obra sem o proponente autorizar, percebo o que disse o

Filipe. O Filipe diz ”Se a obra já está feita, até porque houve uma questão de urgência, e nós

avançamos com o nosso dinheiro para fazer esta obra, vamos aproveitar o mesmo valor que

era para esta obra e fazemos noutro lado”.------------------------------------------------------------------

----- Penso que deve ser dado sempre, ao proponente, a possibilidade de ele acompanhar a

obra, se não querem que ele interfira, mas que acompanhe a obra, acho que é uma questão

de bom senso, isso é que é o  orçamento participativo, de outra maneira estamos a inverter

o orçamento participativo, estamos a dizer orçamento participativo com a condicionante da

Junta.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Falo porque há projetos que são muito heterogéneos e acho que o que está aqui tem

que ser  ressalvado  e  eu entendo  perfeitamente  a  posição  dos  colegas,  Presidentes  de

Junta, que há projetos que vão desde, alguns de interesse público, eu fui proponente do

projeto vencedor, do mega tanque, que é um projeto de interesse público, e não sou eu mais

os  meus  dois  colegas  que  vamos  decidir  algumas  coisas  que  são  extremamente

estratégicas para um tanque de um milhão de litros, esse ónus não pode ficar, o grau de
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acompanhamento de uma obra é algo que não é mensurável, eu digo “acompanho até um

determinado ponto” acho que como está feito a responsabilidade está no órgão que vai

executar a obra e que o proponente pode acompanhá-la, mas o grau, muitas vezes, de

conhecimento do próprio projeto na área técnica a que diz respeito, não é suficiente para

dizer “não quero assim, não quero aí” e a Junta não faz ? É aí que entendo, acho que como

está feito, é prático e também protege, de alguma forma, os Presidentes de Junta, porque

são eles que vão ter o ónus de realizar a obra.-------------------------------------------------------------

----- Em alguns casos a verba não chega, noutros chega, mas há projetos que são muito

diferentes uns dos outros, aqui, acho que é o bom senso que impera e depois a relação que

terá que existir entre os proponentes e os  Presidente de Junta.---------------------------------------

----- Não vejo aqui nenhum problema e acho que a questão é extremamente simples.”---------

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

----- “Acho que o que está aqui em causa é a celebração, não destes contratos, estamos

aqui a batalhar outra vez duas horas, num assunto que penso que não se enquadra, mas

vou dar a palavra às duas últimas pessoas e passarei à votação depois da resposta do

Senhor Presidente, se entender”.-------------------------------------------------------------------------------

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

----- “ Hilário, é lógico que numa primeira fase, a fase de projeto, os proponentes vão ser

consultados  e  vão  ser  convidados  a  participar,  numa  primeira  fase,  mas  a  partir  daí

acompanham como qualquer cidadão.”-----------------------------------------------------------------------

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

----- “Vamos aqui ser um bocadinho práticos, no meio disto. Percebo claramente, não vejo

inconveniente  nenhum.  Vejo  um  inconveniente,  algumas  Assembleias  de  Freguesia  já

deliberaram  sobre  isto,  se  nós  alterarmos  aqui  qualquer  coisa,  já  estamos  a  tramar  a

questão, para o futuro estamos de acordo, completamente. É a única questão que vejo aqui

que implica.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A outra questão, no meio desta história toda, inclusivamente há aqui uma das funções

do primeiro outorgante que é o Município, de promover a realização de uma reunião inicial,

entre Junta de Freguesia e proponentes, está aqui.-------------------------------------------------------

-----  A  outra  questão  e  essa  aí  é  muito  prática,  é  isto,  a  partir  do  momento  em  que

decidimos, é isto, passamos à execução de uma obra, a partir do momento em que temos

um contrato,  um contrato  de  empreitada,  a  partir  dali  não  há  bitaites,  porque  senão  é

incomportável executar a empreitada, é esta a questão.-------------------------------------------------

----- Aceitamos a sua sugestão para o futuro, sem problema nenhum, agora não, por quem

já deliberou...”--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---  Após  as  intervenções  transcritas,  o  ponto  foi  colocado  a  votação  e  aprovada  por

unanimidade  a  proposta  da  Câmara  Municipal  para  celebração  de  contratos

Interadministrativos 2019.-----------------------------------------------------------------------------------------

----- Neste momento, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal suspende a 2ª reunião

da Quarta Sessão Ordinária,  designando para continuação o dia 8 de outubro de 2019,

pelas  vinte  e  uma horas,  sendo  que  desta  forma se  consideram  convocados  todos  os

membros presentes, pelo que, pelas duas horas do dia 2 de outubro de 2019 deram-se os

trabalhos por encerrados. ----------------------------------------------------------------------------------------
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Ata da 3ª. Reunião da 4ª Sessão  Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda, 

realizada em 08 de outubro de 2019

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

reuniu no Salão dos Paços do Concelho, a terceira reunião da quarta Sessão Ordinária da

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

-----  3.22  – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal  para atribuição de

apoios  financeiros  às  entidades  participantes  e  co-organizadora  Sol  Nascente  –

Associação Infanto-Juvenil de Águeda na “16ª Edição das Marchas Populares”; ---------

-----  3.23  –  Análise  e  votação  da  proposta  da  Câmara  Municipal  das  Normas  do

concurso de Ideias “Agentes de Mudança”; -----------------------------------------------------------

-----3.24  –  Análise  e  votação  da  proposta  da  Câmara  Municipal  de  alteração  à

composição do Conselho Municipal de Educação (CME) – 2017/2021; ------------------------

-----  3.25  –  Análise  e  votação  da  proposta  da  Câmara  Municipal  de  ORUs  de  15

localidades do Concelho;---------------------------------------------------------------------------------------

-----  3.26  –  Análise  e  votação  da  proposta  da  Câmara  Municipal  para  adesão  à

Associação Limpeza Urbana Parceria para Cidades Inteligentes e Sustentáveis;----------

----- 3.27 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de Autorização Prévia

da Assembleia Municipal, de acordo com o artigo 6º. da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro

–Assunção de Compromissos Plurianuais, para:------------------------------------------------------

-------- 3.27.1 – Atribuição de apoios no âmbito do Código Regulamentar do Município

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

-------- 3.27.2 – Aquisição e distribuição de fruta, no âmbito do Programa Regime de

Fruta Escolar nos estabelecimentos de educação de Águeda, mencionados no Anexo

A; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 3.27.3 – Concurso público com publicidade internacional para a aquisição de

serviços de limpeza em edifícios municipais e edifícios escolares; ----------------------------

--------  3.27.4  –  Plano  de  transportes  escolares  para  o  ano  letivo  2019/2020  e

submissão  de  despesa  plurianual  à  Assembleia  Municipal  relativo  à  aquisição  de

serviços de transporte escolar de alunos em circuitos especiais; ------------------------------

-------- 3.27.5 – Aquisição de serviços de monitorização da Declaração Ambiental (DA)

do Plano Diretor Municipal de Águeda (PDM) e elaboração do Relatório Ambiental para

a 2.ª Alteração à 1ª Revisão do PDM; ----------------------------------------------------------------------

-------- 3.27.6 – Celebração de Contrato de Aquisição de Serviços de Seguros, através

da contratação de diversas apólices e franquias; -----------------------------------------------------
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-------- 3.27.7 – Aquisição de serviços para manutenção de sistemas automáticos de
Deteção de Incêndios; -------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 3.27.8 – Projeto de Parceria Europeia “SMARTA 2”; ----------------------------------------

-------- 3.27.9 – Projeto de Parceria Europeia “BLOCK4-COOPC2 – SUDOE”; ----------------

------ 3.27.10 – Aquisição de serviços de manutenção para apoio às aplicações SIGMA,

utilizadas no Município de Águeda e nas Juntas de Freguesia; ----------------------------------

--------3.27.11  –  Abertura  de  procedimento  por  concurso  público,  sem  publicidade

internacional, para locação de equipamento informático para o Município de Águeda; -

-----3.28 – Tomada de Conhecimento do Relatório Semestral; ------------------------------------

------  3.29 – 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. ---------------------------------------------------------------------------

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

Rodrigues Salvador e secretariado pelas Senhoras Secretárias Cristina Paula Fernandes

da Cruz e Daniela Carina Mendes. --------------------------------------------------------------------------

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

aberta a 3ª reunião da 4ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal.--------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

----- Ana Rita de Brito Carlos – PSD; --------------------------------------------------------------------------
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----- João Paulo Rodrigues de Nogueira Veiga – PSD; ---------------------------------------------------

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

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

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

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

----- Paula Cristina Lito Almeida – Juntos; --------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

----- Wilson José de Oliveira Dias Gaio – PUF de Barrô e Aguada de Baixo; -----------------------

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

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

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

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

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

----- Pedro Miguel Dias de Carvalho – UF de Recardães e Espinhel;--------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

----- Antero Ricardo dos Santos Almeida  – PSD – Vereador; ------------------------------------------

-----  A  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 ---------------------------------------

------ Foram verificadas as justificações de falta dos seguintes membros: --------------------------
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-----O  Deputado  Emanuel  Silva  que  se  encontrava  a  substituir  a  Deputada  Maria  João

Tavares, comunicou que não poderia estar presente sendo substituído pelo Deputado Filipe

Joaquim  de  Pinho  Dias  da  Silva,  o  Presidente  da  União  de  Freguesias  de  Recardães

Espinhel, Manuel José de Almeida Marques de Campos, comunicou a impossibilidade de

comparecer e para sua substituição indicou o primeiro vogal Pedro Miguel Dias de Carvalho.

-----  De seguida o Senhor  Presidente  da Mesa,  só para dar nota,  informou que não foi

possível colocar na documentação mas que irá ser colocada para a próxima sessão da

Assembleia Municipal, da receção de um voto de louvor pelo Grupo Parlamentar do PSD da

Assembleia de Freguesias, da União de Freguesias de Travassô e Ois da Ribeira, só deu

nota da chegada e também de um voto de pesar apresentado pelo Grupo Parlamentar  do

PSD da Assembleia de Freguesias da União de Freguesias de Travassô e Ois da Ribeira

pelo falecimento do Senhor Arquiteto Gil Abrantes.-------------------------------------------------------

-----  Informou também que deu entrada na Mesa um voto de pesar pelo falecimento de

Diogo  Pinto  Freitas  do  Amaral,  subscrito  por  todos  os  Grupos  Municipais  pelo  que

solicitou ao  Dr. Miguel Oliveira para ler o voto.------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------- VOTO DE PESAR ----------------------------------------------

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

----- “Nascido a 21 de julho de 1941, na Póvoa de Varzim, filho de famílias de Guimarães,

faleceu no passado dia 3 de outubro de 2019, aos 78 anos de idade, o Professor Doutor

Diogo Pinto Freitas do Amaral.-------------------------------------------------------------------------------

-----  Licenciado em Direito  e doutorado em Direito Público pela Universidade de Lisboa,

Freitas do Amaral é considerado um dos expoentes do Direito Administrativo Português.------

----- Professor Catedrático desde 1984, foi eleito repetidas vezes, Presidente do Conselho

Científico da sua Escola. Foi um dos fundadores e o primeiro diretor da Faculdade de Direito

da Universidade Nova de Lisboa. ------------------------------------------------------------------------------

----- Tem extensa obra publicada desde a de cariz cientifico na área da sua especialidade à

da reflexão política. É o autor da primeira biografia do fundador da nacionalidade, D. Afonso

Henriques.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Académico respeitado, Freitas do Amaral é conhecido do povo sobretudo pela sua ação

política.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Foi procurador à câmara cooperativa, um órgão consultivo do estado novo, em que

tinham  assento  representantes  de  organismos  de  natureza  económica,  cultural,  social,

sindical e assistencial bem como das autarquias locais.--------------------------------------------------

----- Foi fundador e líder do centro democrático social – CDS, partido de matriz democrática

cristã, o único em que militou.------------------------------------------------------------------------------------
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----- Foi deputado da Assembleia Constituinte e da Assembleia da Republica. Foi fundador

da coligação Aliança Democrática. Foi membro do Conselho de Estado. Primeiro Ministro

interino, por morte de Francisco de Sá Carneiro, Vice Primeiro Ministro, Ministro de Estado,

Ministro dos Negócios Estrangeiros e Ministro da Defesa Nacional.----------------------------------

-----  Foi  candidato  às eleições presidenciais  de 1986,  que perdeu para Mário Soares,  à

segunda volta, numa disputa em que sobraram como principais protagonistas, dois cidadãos

civis, rompendo assim o ciclo histórico dos presidentes militares.-------------------------------------

-----  No  plano  internacional,  foi  Presidente  da União  Europeia  das  Democracias  Cristãs

UEDC,  associação  de  forças  políticas  precursora  do  partido  popular  europeu  –  PPE.

Também foi Presidente da quinquagésima Assembleia Geral da Organização das Nações

Unidas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Humanista, personalista, democrata, europeísta e institucionalista convicto, Freitas do

Amaral deixou uma marca indelével na política interna e na credibilização internacional do

Estado Português, saído do período revolucionário, sendo considerado com Sá Carneiro e

Mário Soares um dos pais fundadores da democracia portuguesa.-----------------------------------

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

exprime o seu profundo pesar pela morte do Professor Diogo Freitas do Amaral a quem

manifesta a sua homenagem, endereçando as mais sentidas condolências à sua família e a

todos  os  seus  mais  próximos,  guardando  um  minuto  de  silêncio  em  sua

memória.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Este voto é subscrito pelos lideres do grupos municipais do CDS, do PSD, do Partido

Socialista e do Movimento Juntos.”-----------------------------------------------------------------------------

----- O Senhor Presidente da Mesa colocou à votação o voto de pesar relativo à morte do

Professos  Doutor  Diogo  Pinto  Freitas  do  Amaral tendo  a  Assembleia  aprovado  por

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

----- De seguida foi guardado um minuto de silêncio.------------------------------------------------------

-----O Presidente da Mesa da Assembleia recordou que na anterior reunião desta quarta

Sessão Ordinária o último ponto que foi tratado e discutido foi o ponto 3.21 pelo que se iria

passar à discussão, análise e votação do ponto:-----------------------------------------------------------

-----  3.22  – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal  para atribuição de

apoios  financeiros  às  entidades  participantes  e  co-organizadora  Sol  Nascente  –

Associação Infanto-Juvenil de Águeda na “16ª Edição das Marchas Populares”; --------

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

----- “ Senhor Presidente, a proposta penso que é bastante clara, trata-se de uma proposta

de  atribuição  de  apoios  financeiros  às  entidades  participantes  e  co-organizadoras  no
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carnaval, a questão que nos traz aqui é que entre estas entidades há a Junta de Freguesia

de Fermentelos  e por  força da Lei  75/2013,  só  por  esse motivo  estamos aqui  a trazer

efetivamente  esse  apoio  que  são  oitocentos  e  oitenta  euros  por  cinquenta  e  dois

participantes.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Não havendo inscrições para intervir  acerca deste  ponto da ordem de trabalhos,  o

Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação,  tendo-se verificado que a Assembleia,

deliberou  por  unanimidade  aprovar  a  Proposta  da Câmara Municipal para  atribuição  de

apoios financeiros às entidades participantes e co-organizadora Sol Nascente – Associação

Infanto-Juvenil de Águeda na “16ª Edição das Marchas Populares”-----------------------------------

-----  3.23  –  Análise  e  votação  da  proposta  da  Câmara  Municipal  das  Normas  do

concurso de Ideias “Agentes de Mudança”; ------------------------------------------------------------ 

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

----- “Senhor Presidente, só para explicar muito rapidamente que, estamos aqui perante as

normas de um concurso de ideias  denominado  “Agentes  de Mudança”  trata-se de uma

iniciativa  no âmbito de um programa europeu “URBACTC-CHANGE”  que a Câmara de

Águeda faz parte com Manchester, Wroclaw (Polónia), Sibenik (Croácia) Mantova (Itália),

Gelsenkirchen (Alemanha) é uma das parcerias de redes em que o Município de Águeda se

vê envolvido e o que trazemos aqui são as normas de um concurso de ideias para vigorar

aqui  no  nosso  concelho  e  por  isso  mesmo  é  que  vêm  aqui  a  esta

Assembleia.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Presidente da Mesa informou que no ponto anterior estavam presentes vinte e quatro

deputados e que se mantêm neste momento.---------------------------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente permita-me uma nota muito breve para dar os parabéns ao Partido

Socialista pela vitória eleitoral que teve no último fim de semana.-------------------------------------

----- Quero cumprimentar também a Drª. Ana Miguel Santos, eleita deputada pelo Partido

Social  Democrata.  Espero  e  acredito,  sinceramente,  que  a  Drª.  Carla  Tavares  volte  a

assumir as funções de deputada da Nação, Águeda precisa de todos, de todos mesmo, para

defender as suas gentes e isto termos mais Aguedenses no parlamento é certamente um

bem e bem haja, continue o bom trabalho Drª. Carla Eliana, bom trabalho para a Ana Miguel.

----- Senhor Presidente a proposta que aqui nos é trazida é uma boa ideia, que é uma ideia

de se fazer um concurso de ideias, e presumo que só vem a esta Assembleia, atendendo ao

montante, que é montante relativamente reduzido, exatamente por ser um concurso e por

isso implicar a existência de um regulamento com eficácia externa.----------------------------------
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-----  Olhando para esse regulamento o que verificamos é desde já que a proposta vem

assinada por uma técnica superior, naturalmente chefe de divisão e que é levada à Câmara

pelo Senhor Vereador Edson Santos, se não estou em erro, que há-de ser o Vereador do

Pelouro do Ambiente, correto?”----------------------------------------------------------------------------------

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

----- “ Senhor Presidente, o Senhor Vice-Presidente tem vindo a tratar destas matérias no

âmbito dos seus pelouros.”---------------------------------------------------------------------------------------

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

-----  “  Muito  obrigada,  então  como  eu  dizia,  o  Dr.  Edson  Santos  é  o  Vereador  com

responsabilidade neste pelouro.---------------------------------------------------------------------------------

----- Então temos uma situação que é a seguinte: - um concurso público que estamos aqui a

votar no dia oito e que tem como prazo o dia trinta e um de outubro, não estou a brincar, é

mesmo dia trinta e um de outubro.-----------------------------------------------------------------------------

----- Quantos dias tem outubro, Senhor Presidente da Câmara? Não tem prazo, porque se

tivesse era uma chatice,  estaríamos aqui  hoje  a abrir  prazo para  inscrições,  inscrições,

notem bem, para um concurso e esse prazo de inscrições teria menos de um mês para

acontecer, prejudicando a divulgação, a participação, a elaboração de propostas, etc.”-------

-----  O  Senhor  Presidente  da  Assembleia  Municipal  interrompeu  para  esclarecer  que  a

Assembleia foi a vinte e sete de setembro.-------------------------------------------------------------------

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

----- “Sim, mas estamos no dia oito, essa é que é a realidade, bom, mas como é para trinta e

um de outubro, é capaz de não ter problema.---------------------------------------------------------------

-----  Depois  temos uma proposta  em que,  no artigo  nove,  são  descritos  os  critérios  de

avaliação, não os vou ler um a um, vou apenas dizer que aqueles que me parecem que são

os critérios mais objetivos de toda a subjetividade que está por detrás de todos os outros

critérios são estes:--------------------------------------------------------------------------------------------------

----- “Criatividade da solução apresentada e competência dos promotores para a execução

do projeto – quinze por cento”, ou seja a competência dos promotores para executarem o

próprio projeto que estão obrigados a executar, conta apenas quinze por cento, na melhor

das hipóteses, atenção, há criatividade aqui também colocada.---------------------------------------

----- “Clareza, qualidade e conteúdos do projeto - cinco por cento”, ou seja os critérios que

são mensuráveis valem vinte por cento, tudo o resto é subjetivo.--------------------------------------

----- Acho que não é assim que devem ser feitas as coisas, estou só a querer deixar aqui

marcadas as minhas reservas em relação a esta forma de proceder, sem densificação   dos

critérios.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- Nós o que tem os é uma chefe de divisão que faz uma proposta que é levada à Câmara

por  um Vereador  que esse Vereador,  diz  a própria  proposta,  será o  presidente  do júri,

portanto,  a  chefe  de  divisão  propõe  que  o  Senhor  Vereador  seja  presidente  do  júri.  O

Senhor Vereador, que tem o pelouro,  leva a proposta à Câmara Municipal,  com certeza

também a votou, não sei se podia ou não, fica a presidir ao júri, que naturalmente não terá

sido alheio à forma como o regulamento indica quem são as pessoas que pertencem ao júri,

aqui é bocadinho ser, o polícia, o juiz e o carrasco, acho que as coisas não devem ser feitas

assim.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Mas  aquilo  que  tenho  a  certeza  absoluta  que  não  pode  ser  feito  assim,  Senhor

Presidente da Assembleia, é isto:-------------------------------------------------------------------------------

----- Diz o número quatro, do artigo décimo primeiro,”as decisões do júri são soberanas e

não existem possibilidades de recurso” já nem vou falar do português.------------------------------

----- Nós aprovamos, aqui há pouco,  um voto de pesar pelo falecimento de uma pessoa que

teve  um relevo  enorme  no  direito  administrativo  em  Portugal,  não  sou  um  conhecedor

profundo dessas matérias, mas aquilo  que sei é que não há decisão nenhuma que não

possa ser passível de recurso. Estou a pôr a minha dúvida,  estou a dizer que não sou

nenhum perito na matéria, não há nenhuma deliberação, decisão, tomada por um órgão que

tem competências  delegadas,  que não seja  passível  de recurso ao órgão que atribui  a

competência. É isto que acho, mas posso estar completamente enganado.------------------------

----- Não posso fazer outra coisa do que ante estes considerandos que aqui fiz, dizer que

sou mesmo obrigado, apesar de achar que é uma boa ideia, a votar contra esta proposta.”---

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

-----  “Minha  primeira  palavra,  subscrevendo  o  que  disse  o  Miguel,  vai  para  desejar  os

maiores sucessos à Ana Miguel, na esperança que a Carla também consiga representar-nos

em Lisboa, esperamos que sim, é sempre bom termos duas deputadas, duas mulheres, bem

hajam por isso.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A minha questão quanto a isto é mais prática do que a do Miguel, ainda não percebi

para o que é que isto serve, se o Senhor Presidente nos conseguisse elucidar,  sei que

entram aqui umas cidades estrangeiras, mas ainda não percebi na prática o que é que nós

estamos aqui a fazer, para o que é que isto serve, e para nós é importante como devem

calcular. Saber aplicar os nossos fundos da melhor maneira possível é bastante importante.”

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

----- “Antes de mais endereçar os meus parabéns ao PSD, pela eleição da Ana Miguel dos

Santos, porque a ela já tive oportunidade de parabenizar diretamente.------------------------------
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---- Agradeço também as palavras que me foram dirigidas quer pelo Miguel Oliveira, quer

pelo Carlos Almeida, sobretudo porque vejo nelas o reconhecimento, também, do trabalho

que foi desenvolvido por mim nos últimos quatro anos e por isso não deixa de ser com

alguma alegria e com alguma satisfação e orgulho que vos ouço hoje dizer aquilo que aqui

disseram.  Quanto  ao futuro  aguardemos serenamente  porque isso só o tempo trará  as

respostas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Quanto aquilo que aqui estamos a discutir neste ponto, de facto o grupo municipal do

Partido Socialista também tem muitas dúvidas, não só quanto à legalidade da proposta e

alguma confusão que, obviamente enferma de falta de transparência esta proposta que aqui

nos  é  trazida,  mas,  também,  por  outro  lado,  a  falta  de  objetividade,  não  conseguimos

também perceber,  não  obstante  nos  parecer  à  partida  uma boa  ideia,  na verdade  não

percebemos o que é que se trata, para que é que serve, qual é o objetivo concreto.------------ 

----- E da leitura do projeto ficamos com a ideia que se trata de mais um daqueles projetos

que se destina a financiar mais umas viagens pelas outras cidades que também pertencem

a este projeto, e isto tudo nos levanta algumas dúvidas, por isso, estaremos na expetativa

de  ouvir  uma  explicação  por  parte  do  Senhor  Presidente  da  Câmara,  quanto  a  estas

dúvidas, não só, como às regras que constam do regulamento mas também que nos possa

aqui elucidar quais são os objetivos deste projeto e sobretudo quais são as mais valias que

este projeto poderá trazer  para Águeda porque de facto se a Câmara Municipal decidiu

aderir a este projeto, com certeza terá como objetivo uma mais valia para o nosso Concelho.

Muito sinceramente, daquilo que lemos, não conseguimos aferir qual é essa mais valia  e

qual é essa vantagem, por isso gostaríamos de tentar perceber.”-------------------------------------

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

----- “Antes de mais agradecer ao Dr. Miguel Oliveira porque efetivamente trinta e um de

outubro...a única coisa que me faz pensar é que no dia um de novembro já não estará em

vigor,  terminará  antes,  é  claramente  um  erro  daqueles  que  acontecem  a  quem  faz,

agradeço-lhe pelo facto de ter visto, é um lapso que se pode desculpar,  mas efetivamente o

dia trinta e um de outubro é um erro.---------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente à questão, acho que andam todas estas situações à volta da mesma

lógica, para que é que serve? Acho que é relativamente clara a proposta, esta proposta visa,

integrada num programa europeu, encontrarmos localmente formas, por isso é que é um

concurso de ideias inovadoras que nós estamos à procura, é um concurso de ideias o que

nós estamos aqui a lançar, no sentido de ver como a arte e a cultura podem efetivamente

influenciar  a  questão  das  alterações  climáticas,  nomeadamente  todas  estas  questões

ambientais à volta disso, portanto é este o grande objetivo, claramente inovador, diferente,

Ata da 4ª. Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 27 de setembro, 2 e 8 de outubro de 2019



131

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

mas nós, ainda por cima Águeda que reconhecidamente é uma mais valia e apresenta-se

muitas vezes como referencia, pelo menos aqui a nível regional, no âmbito cultural e mesmo

no âmbito das artes, aliás o nosso AgitÁgueda tem essa marca bem presente, portanto é

exatamente isso que nós estamos aqui a procurar.--------------------------------------------------------

----- Estamos aqui a falar de um primeiro prémio de três mil euros, de um segundo prémio de

dois mil euros, são esses os valores que efetivamente estão aqui em jogo e estamos para

fazer  e  promovermos  estas  ideias  e  fazermos  com  que  andem,  poderão  não  surgir

eventualmente, é avançar com este regulamento e vem aqui a esta Assembleia porque se

pretende que tenha eficácia externa a mais valia e esta ideia de funcionarmos em rede com

estas cidades europeias, parece-me que temos tudo a ganhar, é essa a nossa prática desde

alguns anos,  antigamente havia o orgulhosamente sós,  mas penso que nenhum de nós

defende esse retorno ao passado, portanto é este sinal de abertura que nós damos, é esta a

forma de Águeda  estar  no  mundo e  na  sociedade,  é  mais  uma proposta  que  nós  vos

trazemos de abertura da nossa sociedade e do nosso Concelho ao mundo, é isto.”-------------

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

----- “Só tenho uma questão, continuo sem perceber o que é isto, se o Senhor Presidente me

conseguisse explicar.-----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Sei que vamos gastar aqui cinco mil euros, mas ainda não percebi qual é o objetivo, se

nos conseguisse ajudar mais um bocadinho,  nós também queremos estar  na vanguarda

mas queremos votar em consciência.”-------------------------------------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente, as alterações climáticas, o ambiente acho que são a preocupação

de todos, nós estarmos aqui a desenvolvermos e à procura de ideia,e é um concurso de

ideias  para  que  nos  sejam  sugeridos,  apresentados  projetos,  onde  efetivamente  nós

possamos criar na nossa cidade, no nosso Concelho, um programa, um projeto em que a

arte ou a cultura ou a arte e a cultura possam contribuir para todos esta problemática que

aqui temos, acho que me parece interessante, é exatamente um concurso de ideias não sei

o que nos vai aparecer”.-------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente da Câmara obrigada pelos esclarecimentos, eu naturalmente há um

bocado quando me referi ao prazo, estava a querer firmar que não há um mês para as

pessoas concorrerem, apenas isso.----------------------------------------------------------------------------

-----  Senhor  Presidente,  disse-lhe  que  achava  muito  bem,  que  era  uma boa  ideia  este

concurso de ideias, o tema, é um tema muito importante, tem a ver com a adaptação às

alterações  climáticas  e  naturalmente  tem  preocupações  ambientais  e  nós  devemos,
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sozinhos ou com outros, mas e for com outros será sempre mais fácil, devemos fazer esse

caminho o mais cedo possível.----------------------------------------------------------------------------------

----- Aquilo que me preocupa é que essa proposta, por ter um orçamento de cinco mil euros,

nem sequer deveria vir a uma reunião da Assembleia, a não ser pelo facto de ter associado

um regulamento com eficácia externa.------------------------------------------------------------------------

 ----- No fundo nós não estamos a votar a proposta, nós estamos a votar o regulamento, e a

única questão é saber se o regulamento está em conformidade com a lei ou não está. Se

nós  concordamos  também  politicamente  e  eticamente  com  aquilo  que  está  escrito  no

regulamento ou não, são estas avaliações, entendo eu, que devemos fazer, e pela minha

parte e não estou a prender com isso o meu grupo municipal,  pela minha parte tenho a

minha convicção e vou votar contra.---------------------------------------------------------------------------

----- Há uma questão aqui que me preocupa, isto é um regulamento que tem para trás um

concurso  de  ideias,  estas  ideias  vão  ser  financiadas  como?  Através  do  orçamento  da

Câmara  Municipal,  presumo  que  são  ideias  que  são  para  executar,  nós  já  tivemos

concursos de ideias em anos anteriores, já tivemos um concurso de ideias, por exemplo,

para  o  Centro  de  Artes,  em  que  houve  um  primeiro  prémio,  segundo  prémio,  houve

atribuição de prémios por essas ideias, pois foi feito um projeto, tudo isso foi posto no lixo,

perdão, e depois foi encomendado um novo projeto, fez-se novo projeto , fez-se o Centro de

Artes completamente distinto da ideia que tinha ganho o concurso e com o projeto que tinha

sido feito, isto é o historial que temos.-------------------------------------------------------------------------

----- Aquilo que tenho que perguntar, independentemente de saber se esta proposta vai ser

aprovada aqui hoje ou não é, qual é a verba que a Câmara Municipal pretenderá aplicar

para apoiar qualquer que seja o projeto que seja vencedor deste concurso de ideias. Isto é

mais importante para quem pretende avaliar a vertente económica-financeira e portanto a

relação  com este  beneficio,  mas  aqueles  que  estão mais  ligados  ao  problema jurídico,

naturalmente não deixarão de, como eu, fazer a interpretação que faço a  não ser que haja

melhor opinião, votar contra.” -----------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Efetivamente, penso que é uma boa ideia, mas não faço ideia de qual será a ideia que

nos vai surgir neste concurso de ideias, posso-lhe dizer para que seja utilizada este ano,

além desta verba que está aqui para o concurso de ideias não temos nada mais previsto,

por enquanto. Não sei se vai surgir algum tipo de ideia.--------------------------------------------------

-----  O Senhor está-me a falar que efetivamente este prazo é curto, naturalmente que a

Assembleia  que  já  começou  há  quinze  dias,  demoramos  este  tempo  e  só  hoje  é  que

estamos aqui, temos cada vez menos prazo, mas independentemente disso eu não sei, a
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única coisa que lhe posso dizer  é que perante uma boa ideia  vamos fazer tudo para a

implementar, perante essa questão de vir uma ideia,pois uma ótima ideia provavelmente  a

seguir até pode vir a ser melhorada, não sei. Agora estamos aqui claramente a dar um tiro

no vazio.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Isto  é  um concurso de ideias,  não  sei,  sequer  se  vai  ser  atribuído o  primeiro  e  o

segundo prémio, o júri pode entender que as propostas não têm qualidade e não atribui

prémio nenhum e ficamos sem as ideias.---------------------------------------------------------------------

----- Agora estamos aqui a abrir a possibilidade, abrir a porta à imaginação das pessoas,

sobretudo às que andam nesta área da arte e da cultura e como sabe é esta a questão.------

----- Acho que é prematuro estar-me a fazer esse conjunto de perguntas, já agora os cinco

mil euros fazem parte do tal programa europeu e são financiados.”-----------------------------------

----- O Presidente da Mesa informou que  estavam presentes trinta deputados, sendo dez do

PSD, doze do Movimento Juntos, cinco do PS e três do CDS.-----------------------------------------

-----  Não havendo inscrições para intervir  acerca deste  ponto da ordem de trabalhos,  o

Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação,  tendo-se verificado que a Assembleia,

deliberou  aprovar a  proposta  da  Câmara Municipal relativa  às  normas do concurso de

Ideias “Agentes de Mudança” com oito abstenções do grupo municipal do PSD e dois votos

a favor, doze votos a favor do grupo municipal do Movimento Juntos, três votos contra do

grupo municipal do CDS e três abstenções do grupo municipal do PS e um voto contra  e

um voto a favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----3.24  –  Análise  e  votação  da  proposta  da  Câmara  Municipal  de  alteração  à

composição do Conselho Municipal de Educação (CME) – 2017/2021; ------------------------

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

----- “ Só para explicar que se trata de uma alteração devida às alterações introduzidas pela

lei, são mais duas entidades que fazem parte deste Conselho.”---------------------------------------

 -----  Não havendo inscrições para intervir  acerca deste ponto da ordem de trabalhos,  o

Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação,  tendo-se verificado que a Assembleia,

deliberou  por  unanimidade  aprovar  a  Proposta  da  Câmara  Municipal  de  alteração  à

composição do Conselho Municipal de Educação (CME) – 2017/2021-------------------------------

-----  3.25  –  Análise  e  votação  da  proposta  da  Câmara  Municipal  de  ORUs  de  15

localidades do Concelho;---------------------------------------------------------------------------------------

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

-----  “Peço autorização para retirar  este ponto,  nós precisamos de colocar  aqui  algumas

alterações à proposta que trazemos, por isso peço para retirar.”--------------------------------------
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----- O ponto foi retirado da ordem de trabalhos.------------------------------------------------------------

----- 3.26  –  Análise  e  votação  da  proposta  da  Câmara  Municipal  para  adesão  à

Associação Limpeza Urbana Parceria para Cidades Inteligentes e Sustentáveis;----------

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

-----  “  Trata-se de uma associação que está  a  ser  criada no nosso país  a  exemplo  de

algumas congéneres que existem noutros países. Trata-se uma vez mais,de uma rede, uma

rede para uma área que não estamos muito habituados, mas que é indiscutivelmente uma

área onde os problemas serão sempre muitos e as soluções serão sempre poucas.------------

----- O grupo de cidades que partilha connosco esta associação são cidades, na maior parte

dos casos, de bastante dimensão, portanto trazemos esta proposta de adesão uma vez que

o Município de Águeda, face à referencia que é em muitas áreas, nomeadamente na área

das cidades inteligentes e sustentáveis, foi convidada para fazer parte desta associação,

penso que o trabalho que poderemos vir ali a desenvolver no seio desta associação terá

indiscutivelmente muitos bons frutos para o nosso Concelho.”-----------------------------------------

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

----- “ Senhor Presidente da Câmara, por favor, elucide-nos para que é que isto serve, que à

semelhança  do  anterior,  continuamos  sem  perceber  muito  bem  para  o  que  é  que  isto

serve.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----  “É  para  o  mesmo  efeito,  não  obstante  lida  a  documentação  que  foi  enviada,

continuamos sem perceber qual é o objetivo desta associação, qual é o efeito prático, qual é

o benefício para o Município, sendo que, ao contrário daquilo que acontecia no outro ponto,

nós sabíamos que era um concurso de ideias e havia um custo associado a um prémio que

era atribuído. Neste caso é diferente, porque nós temos uma cota anual que tem que ser

paga, são três mil euros, e depois mais mil e quinhentos euros, ou seja parece-me que com

este dinheiro há outras necessidades no Município outros efeitos que se calhar podiam ser

mais úteis e não creio que haja necessidade de fazer parte de uma associação e gastar

quatro mil e quinhentos euros, para se perceber como é que se faz uma limpeza eficiente

numa cidade de excelência.--------------------------------------------------------------------------------------

-----  Por  isso,  gostaria,  Senhor  Presidente,  que nos explicasse,  muito embora o Partido

socialista continue com muitas dúvidas e a sua intenção é votar contra esta proposta.” --------

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

-----  “Podia  ler  a  proposta  exaustivamente  porque  percebi  que  naturalmente  poderá  ter

acontecido que alguns deputados não tenham lido.-------------------------------------------------------
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-----  Efetivamente  é  uma  associação  de  limpeza  urbana,  volto  a  dizer,  há  congéneres

europeias, é fácil irmos ver a atividade dessas congéneres o que é que efetivamente fazem,

entendo eu que nós estamos aqui nomeadamente à procura de soluções e que podem ser

tantas,no  âmbito  inclusivamente  de  novas  técnicas,  novos  instrumentos,  de  novas

melhorias, estarmos associados, funcionarmos em rede, irmos buscar as experiências de

outros,  desenvolvermos  novos  projetos  em  conjunto,  buscarmos  todas  essas  questões,

acho que é uma mais valia muito grande.--------------------------------------------------------------------

----- Haverá quem entenda que ficar de fora destas questões todas é muito melhor e nos faz

crescer muito mais, são formas de entender.----------------------------------------------------------------

----- O objetivo, o âmbito está aqui completamente e exaustivamente explicado, está feito

aqui de uma forma absolutamente exaustiva, explicamos tudo, são várias páginas a explicar

tudo o que se faz, penso que a melhor forma de explicar, até se calhar para quem lá está

em casa , é ler, não me importo nada de ler, se o Senhor Presidente quiser, mas todos estes

documentos foram disponibilizados a todos os Senhores membros desta Assembleia.” -------

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

-----  “Senhor  Presidente,  vamos ver  se a  gente se entende de uma vez por  todas,  nós

viemos aqui perguntar para o que é que isto serve, porque estamos com dúvidas, o Senhor

de forma gratuita decidiu-nos passar um atestado e tem que ter muito cuidado com isto que

diz, porque efetivamente nós lemos e por não percebermos é que aqui viemos perguntar.

Acho que não tem esse direito  de julgar  assim as pessoas,  parece que passa aqui  um

atestado de incompetência às pessoas, felizmente, se calhar, nós até lemos melhor que o

Senhor. Não lhe quero falar na proposta que chumbamos na semana passada em que nós

líamos todos para um lado e o Senhor lia para outro.-----------------------------------------------------

----- Nós temos dúvidas, mais, ouça, nós temos lá fora, nas freguesias, gente a ligar-nos

constantemente, a dizer-nos “como é que está o problema do lixo?”naturalmente que as

pessoas  têm  responsabilidades  nisso  também,  muitas  delas  têm-na,  é  verdade,  muitas

vezes  não  se  comportam  como  ser  humano  se  deveria  comportar,  mas  estão

constantemente, o Humberto veio aqui falar nisso, por exemplo.--------------------------------------

----- É uma preocupação que nos assiste e agora o Senhor Presidente traz-nos aqui um

assunto que nós temos dúvidas e o Senhor decide então dizer-nos assim,  “leiam para a

próxima” .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Se nós não tivéssemos dúvidas não lhas colocávamos, acho que isso é pertinente.-------

-----  Mas mais,  não seria  justo  para as pessoas que nos ouvem lá  em casa,  nós hoje

estarmos  a  discutir  como  é  que  unimos  esforços  para  resolvermos  este  problema  das

limpezas que hoje temos aqui no Concelho.-----------------------------------------------------------------
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----- Será que não vale a pena, nós em vez de estarmos a dividir esforços para irmos aqui

para uma associação que vai discutir com certeza questões que são pertinentes, nem ponho

isso  em  causa.  Esforços,  recursos  humanos  que  temos  que  alocar  a  isso,  recursos

financeiros,  quando temos um problema destes.  Então temos  a casa a arder  e vamos

discutir sistemas contra incêndios, não me levem a mal, não acho que  seja assim.-------------

----- E nessa humildade de não percebermos viemos aqui perguntar, para ler o que aqui

está, que é um conjunto, não me levem a mal, de nadas, não era preciso perguntarmos, e o

que é que o Senhor nos remeteu “leiam isto” , nós já lemos e se o Senhor nos explicar, lhe

diremos como é que votamos.”----------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Já percebi um bocadinho aquilo que hoje forma também vocês vêm aqui e a forma de

criar dúvidas e de criar aqui alguma confusão, mais o mesmo. ----------------------------------------

----- Existe aqui, no artigo três, que é perfeitamente claro, só não vê quem não quer,e eu vou

ler já que vocês não entenderam, quem ouve lá em casa pode pensar que está aqui em

causa alguma coisa que está aqui omissa, oculta, mas as atribuições da  ALU são muito

claras, pode-se concordar ou não concordar com isto, se não concordamos votamos contra,

se concordamos votamos a favor, agora dizer que não vem aqui explicado quais são as

atribuições  desta  associação,  deste  grupo,  cidades,  existe  uma  série,  digamos,  de

instituições que podem pertencer a esta associação “Contribuir com meios ao seu dispor

para a produção e divulgação de conhecimentos nos domínios de limpeza urbana.”digamos

brainstorm  entre  todos.  “Promover  a  investigação  instigando  instituições  de  ensino  e

investigação a cursar sobre questões de limpeza urbana. Fomentar a troca de experiências.

Estimular a definição e implementação de indicadores inteligentes que contribuam para a

melhoria  de  limpeza.  Estabelecer  contactos  e  parcerias  com  entidades  nacionais,

internacionais. Apoiar e promover campanhas” Não vou ler isto tudo.-------------------------------

----- Se for membro de uma empresa e pertencer à AIDA, tenho um motivo, não estou à

espera de ir buscar negócios à AIDA, simplesmente procuro, digamos, alguma assessoria,

procuro pertencer a uma associação que me ajude no domínio do meu trabalho dia a dia e

no envolvimento  entre todos, partilha de experiências.--------------------------------------------------

------ Vocês estão aqui a fazer, não vou dizer o que é que penso, por mil e quinhentos euros

num ano, três mil euros no ano seguinte, dizendo que este dinheirinho que tem muito mais

implicações… assim, as ideias podem vir daqui, o que pode surgir daqui com os problemas

que temos no lixo, com os problemas que temos na limpeza, partilha de experiências com

outras cidades, o valor que está aqui manifestamente investido, parece-me ridículo, é mais o

mesmo, o tipo de discussão que estamos aqui a ter.------------------------------------------------------
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----- Se há dúvidas sobre isto que está aqui, não me parece. Só não lê quem não quer. Só

não entende quem não quer. Essa é a minha abordagem.----------------------------------------------

----- Antes de terminar, Carla e Ana Miguel, parabéns, acho que ainda lá vais chegar Carla,

é só um saltinho de pulga, que já deve estar a ser tratado. Águeda é um orgulho poder ter

dois deputados, acho que vai ter, só podemos estar felizes com isso.-------------------------------

----- Em relação aqui ao tema, tenho dito, é mais o mesmo, Senhor Presidente.”-----------------

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

----- “Humberto obrigadíssimo, porque realmente as pessoas  agora viram a luz, elas não

sabem o que está aqui porque eu não sei, mas brainstorm elas sabem o que é.------------------

----- Continuo com as mesmas dúvidas, era só isso.” -----------------------------------------------------

----- Wilson José de Oliveira Dias Gaio – PUF de Barrô e Aguada de Baixo; -------------------

----- “Há um bocado estava para vir intervir, o Senhor Deputado Moreira no futuro faça-nos o

favor e poupe o Senhor Presidente, venha cá esclarecer-nos de todas as nossas dúvidas,

nós às vezes não conseguimos perceber o alcance de certas coisas.--------------------------------

----- Tenho aqui, neste telefone, algumas fotos que foram tiradas esta semana por mim, não

está cá o Senhor Presidente de Recardães e Espinhel, está ali o representante, algumas

fotos da vergonha que é a recolha dos lixos na nossa cidade e nas nossas freguesias, no

nosso Concelho.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Efetivamente  era  isso  que  nós  deveríamos  estar  aqui  a  discutir  hoje,

independentemente, até vou abster-me, vou votar a favor desta proposta, porque para a

Câmara Municipal os tais três mil, cinco mil, dez mil, são peanuts possivelmente, para nós

Juntas não são, mas para a Câmara são trocos.-----------------------------------------------------------

----- Da próxima vez que vier cá vou pedir aos serviços técnicos que disponibilizem meios de

transmissão para mostrar a vergonha que o Senhor conhece, todos nós conhecemos as

nossas freguesias, na nossa cidade inclusive, e é isso que nós deveríamos estar aqui a

discutir hoje. Discutir o problema, Senhor Presidente sei que tem um problema gravíssimo

com a empresa de recolhas e está impotente neste momento, ele e outros municípios, e era

isso que nós devíamos estar aqui a discutir, isso é que era efetivamente importante para as

nossas pessoas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Porque ainda hoje a Junta de Freguesia de Barrô e Aguada de Baixo, disponibilizou

dois homens para irem tentar descobrir quem são os idiotas, para não dizer outros nomes

mais apropriados, que fizeram durante o fim de semana, na calada da noite, descargas em

vários pontos da nossa freguesia. Nós vamos começar a caçá-los e gostávamos de ter o

apoio da Câmara e a validação da Câmara, colocar câmaras ocultas para apanhar estas

pessoas. Era isso que os tais três mil euros, sabe quantas câmaras nós púnhamos na nossa
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freguesia ou no nosso Concelho? Trinta, com três mil euros, custam noventa e cinco euros

cada uma, não se ria, tenho aqui a proposta.----------------------------------------------------------------

----- O Senhor está-se a rir, tenho aqui a proposta que eu  vou comprar com o dinheiro da

junta de freguesia, mas se a Câmara me disponibiliza-se estes três mil euros...------------------

----- Amanhã vamos ter Senhor Presidente e  bem  uma reunião com todos os Presidentes

de  Junta  e  era  ideia  minha  e  de  muitos  colegas  meus  debatermos  este  tema  que  é

efetivamente um problema gravíssimo. Esse e outro que, muito bem, o Senhor Presidente

da Trofa, Segadães e Lamas do Vouga,  está a liderar com todos os presidentes de junta,

porque são esses efetivamente os problemas reais das nossas freguesias.------------------------

----- Tudo o que se possa fazer para o século XXII é importantíssimo, mas nós estamos hoje

em dois mil e dezanove e temos que viver os problemas de dois mil e dezanove, não são os

de dois mil e trinta e cinco, estes primeiros têm que ser resolvidos.-----------------------------------

----- Senhor Presidente fique a contar que amanhã vamos falar de lixos.”---------------------------

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

----- “Senhor Presidente, eu na reunião anterior a determinada altura, por ventura não no

tom tão sereno como costumo utilizar e como gosto de usar, chamei a atenção para a forma

como muitas vezes em vez de obtermos respostas objetivas às questões que fazemos,

temos como resposta um rodear da questão e sobretudo o atirar a cada volta, o atirar de

poeira para olhos da população, obrigando-nos outra vez a vir aqui para uma nova resposta,

é um ciclo interminável.--------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Esta  proposta  tem  méritos,  poder  estar  num  sítio  onde  as  pessoas  partilham

experiência, é exatamente aquilo que está na raiz do grande sucesso da internet, que não

custa três mil euros o acesso, as pessoas podem trocar experiências, hoje em dia, de uma

forma muito eficaz, em rede, sem terem que reunir sequer fisicamente.----------------------------

----- Ao contrário do Deputado Humberto, mesmo que fosse um cêntimo, se fosse mal gasto,

era mau, três mil euros de qualquer forma é dinheiro, dá realmente para fazer muita coisa.

quatro mil e quinhentos, ainda mais.--------------------------------------------------------------------------

----- Não está em causa para nós o montante desde que o benefício esperado nos permita

recuperar  esse dinheiro,  mas sobretudo nós não precisamos de nenhuma aferição com

quem quer que seja para reconhecer esta realidade simples.------------------------------------------

-----  A  recolha  de  lixos  em  Águeda  funciona  muito  pior  do  que  quando  estava  na

dependência  da  ERSUC.  Quando  estávamos  na  dependência  da  ERSUC,  tínhamos

contrato com a ERSUC, não era uma maravilha,  não funcionava tudo bem, mas foi-nos

vendido,  pelo  anterior  Presidente  da  Câmara  Municipal  que  ia  fazer  um contrato  novo,

extremamente  vantajoso  para  o  Município  porque  se  mantinha  a  eficiência  ou  até  se
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aumentava  a  eficiência  e  baixava  significativamente  os  custo,  e  aquilo  a  que  estamos

chegar à conclusão, é que foi uma barraca, uma barraca grande.-------------------------------------

----- Agora a questão é, então se nós temos a experiência do mau, muito mau e temos a

experiência do outro que não era tão mau, em que até ainda somos acionistas que é a

ERSUC, vamos abrir um novo concurso para quê? -------------------------------------------------------

-----  Não  lhe  quero  fazer  a  maldade  de  dizer,”  bom  isto  veem-se  os  problemas,  eles

aparecem no facebook, há fotografias, há isto, há aquilo e as pessoas circulam nas ruas e

vêm” e portanto este debate sobre as recolhas de lixo e as propostas de melhoria e as

formas  de  melhorar  é  realmente  um  debate  pertinente  e  também  é  conveniente  num

momento de crise.---------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Isto é o que é,  e vale o que vale,  não vamos dar mais importância a isto do que

efetivamente tem.”--------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Serei breve, farei minhas as palavras dos meus colegas em relação à Deputada Carla

Eliana e à minha colega Ana Miguel,  esperemos que se encontrem lá por Lisboa e que

consigamos efetivamente trabalhar em prol de Águeda.-------------------------------------------------

----- Não vinha aqui para falar neste ponto mas já que está a falar da recolha do lixo.-----------

----- A questão muitas vezes, não tem a ver com o valor que se gasta em pertencer a uma

ou  a  outra  associação,  percebo  o  que  diz  o  Humberto  mas  hoje  felizmente,  se  nós

quisermos  e  quisermos  estudar  os  problemas,  muitas  vezes  vamos  até  eles,  não

precisamos de equipas de consultores, conseguimos lá chegar.---------------------------------------

----- Da mesma maneira como esta Câmara recebeu aqui Câmaras de outros lados do País

sobre modernização administrativa que vieram cá ver como é que se fazia em Águeda, nós

também podemos começar a estudar o lixo, como é que se faz noutros locais, e esse é o

primeiro  passo  que  nós  temos  de  fazer,  em  vez  de  estar  a  pagar  a  consultores  já

imediatamente, é mandar os nossos técnicos ver como é que se faz noutros sítios.-------------

----- Por exemplo, em Braga havia um problema muito grave ao nível de recolha do lixo,

Braga muito recentemente fez uma alteração enorme na sua recolha de lixo,  passou a

utilizar contentores de três mil litros metálicos, compraram outro tipo de camiões para que o

operador sozinho pudesse trabalhar com esse tipo de contentores. Fizeram um investimento

completamente  diferente,  onde deixaram de definir  contentores  por  freguesias,  mas por

áreas por densidade populacional, alteraram completamente, estudaram isto e alteraram.----

----- É uma coisa simples que, os técnicos municipais se forem ver como é que se faz nos

outros sítios, chegam lá, não precisamos de estar a pagar avenças para pertencer a um

conjunto de organizações para depois nada fazermos, porque este assunto do lixo é um
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assunto que envolve muito dinheiro, mexe muito com a satisfação das nossas populações e

que é preciso ser tratado.-----------------------------------------------------------------------------------------

----- Em Braga começaram a pôr informação em todos os pontos de recolha do lixo para as

pessoas saberem como é que se há-de fazer, já falei aqui nisto uma vez.--------------------------

-----  Nós sabemos que há um número verde,  está no site  da Câmara,  para os  monos,

falamos ainda aqui recentemente, na última Assembleia, sobre o centro de recolha que está

lá em baixo, no antigo matadouro, o estado em que estava, portanto há um trabalho que a

Câmara pode fazer e esse é o primeiro trabalho que a Câmara tem que fazer, se quiser

efetivamente  ter  sucesso  num  próximo  concurso  ao  nível  da  recolha  do

lixo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Primeiro fazemos o nosso trabalho de casa, pensamos do que é que nós precisamos de

fazer e depois é vamos ao concurso.--------------------------------------------------------------------------

----- Ora, se nós vamos ao concurso com os mesmos meios com as mesmas regras com os

mesmos  hábitos  que  estavam antes,  o  que  é  que  vai  mudar?  O que  é  que  muda no

resultado se nós não fazemos nada antes para que ele mude? Esta é a  questão mais

importante, não é os três ou mil e quinhentos ou os quatro mil de estarmos associados à

Aida, ao Manel ou ao Joaquim, não é isso.-------------------------------------------------------------------

----- A questão é, primeiro temos que alterar a nossa maneira e nós ouvimos aqui toda a

gente a reclamar sobre o lixo, ouvimos aqui o Senhor Presidente a dizer que a empresa não

cumpre, vamos trocar de empresa, ainda hoje vamos discutir um assunto sobre a limpeza

urbana mais à frente sobre a limpeza dos edifícios também sobre isto, mas depois quando

perguntamos ao nosso Município o que é que nós fizemos internamente para estudar o

problema e para alterar, nunca ouvimos nada...é um concurso, basicamente estamos aqui é

para fazer concursos ou então adjudicações diretas que é a maior parte dos casos que

são.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Não tenho nada contra isto, mas não vejo também nenhuma finalidade nisto.---------------

-----  Acho  que  é  primeiro  pôr  as  pessoas  do  Município  a  trabalhar  e  temos  técnicos

competentes que trabalhem que vão aos outros sítios e depois chegam ao pé de nós e

apresentam-nos as propostas.-----------------------------------------------------------------------------------

----- Aqui basicamente onde há um concurso qualquer, nós vamos ao concurso, para termos

mais uma bandeira e mais uma estrela, depois não importa que nada funcione.------------------

----- Se quiserem falar sobre a bandeira que está aí à frente, também podemos falar, mas

não é este o tema, pois não Senhor Presidente?”----------------------------------------------------------

----- Humberto José Tavares Moreira – Juntos; ----------------------------------------------------------
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----- “Senhor Presidente de Junta, Wilson, a questão dos lixos, falei nela na semana passada

e estou consigo em relação a esse assunto e concordo inteiramente com a sua frustração e

com aquilo que é efetivamente um problema.---------------------------------------------------------------

-----  Vi  as  fotos  do  Senhor  Presidente  Nelo,  que  ele  publicou  dos  mounos  que  lá

depositaram, isso não está em causa e nem acredito que esteja em causa qualquer tipo de

apoio  da  Câmara  Municipal,  seja  ele  dois,  quatro,  três,  ou  cinco,  para  auxiliar  neste

problema,  porque  é  um problema do  Município,  é  um problema  que  eu  partilho,  é  um

problema que trouxe aqui, concordo inteiramente com ele.----------------------------------------------

----- Agora, também entendo que muitas vezes quando investimos em fazer parte deste tipo

de associações e de grupos, a partilha de conhecimento, que não devemos ser a única

Câmara no país com este problema, existem outras.------------------------------------------------------

----- É discutível se me diz, “pertencemos, não pertencemos, podemos ir diretamente ou não

ir” mas entendo que as sinergias criadas por uma associação, por um grupo, provavelmente

terão outro tipo de força, um caráter bastante mais abrangente do que terá irmos sozinhos e

isolados, é esta a visão que tenho sobre esta associação, mais nada, o resto para mim não

interessa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O problema dos lixos é para resolver, mas nem é esse que estamos a discutir aqui

agora, esse é um problema real, o Executivo sabe disso, certamente terá tomado medidas

para isso, agora o que estamos aqui a discutir é pertencer aquela associação ou não. --------

----- Entendo que existe uma mais valia e o que investimos aqui é facilmente recuperável em

partilha de conhecimento e aquilo  que vamos buscar,  essa é só a minha visão,  Senhor

Presidente e nessa matéria dos lixos acho que estamos todos do mesmo lado.------------------

----- O que precisar da minha parte de ajuda, estarei aqui para votar, para aprovar o que for

porque é um problema que afeta a Castanheira, afeta Barrô, afeta Agadão.-----------------------

-----  Já reparei  também noutro procedimento,  é que vejo  e aprecio isto,  ainda antes de

ontem, os contentores na Castanheira foram todos despejados, mas passei em Travassô e

estavam todos atulhados.-----------------------------------------------------------------------------------------

----- Entendo que a empresa em causa faz um esforço, desvia os meios para outro lado e

depois a seguir está outra freguesia qualquer, perdoem-me a expressão, a berrar, por isso é

que acho que é um problema que tem que ser resolvido e não restem dúvidas, estamos

juntos para os resolver e aquilo que podermos fazer todos em conjunto fazemos.----------------

----- Pertencer a uma associação, acho que vai ajudar, é discutível é, por isso é que damos

o  sentido  de  voto  e  cada  um  vota  da  forma  que  entende  e  em  consciência  Senhor

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

----- Pedro António Machado Vidal – PUF do Préstimo e Macieira; --------------------------------
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----- “Senhor Presidente quero dizer que face a alguns acontecimentos que tiveram lugar

ainda na semana passada, fruto da poupança que a Câmara Municipal tem vindo a efetuar,

nomeadamente agora no corte da iluminação pública, foram seiscentas as luminárias que

foram mandadas apagar pela Câmara Municipal, portanto penso que a Câmara precisa de

poupar  algum  dinheiro,  noventa  luminárias  só  na  minha  freguesia,  acho  que  nós  não

devemos cortar  no essencial  e gastar  no supérfluo,  para mim é muito mais essencial  a

iluminação na minha freguesia, onde agora alguns caixotes do lixo ficaram sem iluminação

pública, tem o ponto sem iluminação pública, tenho as minhas estradas completamente às

escuras, fruto deste corte.-----------------------------------------------------------------------------------------

----- Queria a alguns dias atrás votar favoravelmente a esta proposta, fruto destes cortes dos

últimos dias, irão fazer com que eu vote contra.”-----------------------------------------------------------

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

-----  “Mais uma vez agradecer as palavras do Senhor  Deputado Humberto Moreira e do

Hilário  Santos,  nomeadamente no que se refere aquilo  que já aqui  tinha dito  antes que

também entendo as vossas palavras com reconhecimento do trabalho que foi desenvolvido

ao longo destes quatro anos, reconhecimento, aliás que creio também ter sido feito pelas

pessoas de Águeda com o resultado eleitoral das eleições do último domingo no Concelho

de Águeda.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Quanto ao ponto que aqui  estamos a discutir,  desde logo,  esclarecer  uma coisa,  a

partilha de conhecimento e de experiências é sempre positivo.----------------------------------------

----- Primeiro, para isso não é necessário fazer parte deste tipo de associações, basta entrar

em contacto com qualquer outro presidente de câmara ou com qualquer outro vereador  de

qualquer outro executivo camarário do país e essa troca de experiências será facilmente

possível, com a vantagem de não ser necessário pagar esta quota anual de três mil euros,

associado a uma quota inicial dos mil e quinhentos.-------------------------------------------------------

-----  O que me parece totalmente inútil,  isto tem que ser dito,  é a necessidade que este

Executivo e que o Senhor Presidente de Câmara teve de fazer parte de uma associação,

para poder assim partilhar experiências no que se refere às várias soluções que, por esse

mundo ou por esse país fora possam existir no que há ao tratamento do lixo e à recolha do

lixo enfim no que este assunto se refere.---------------------------------------------------------------------

----- Mas, a este propósito e uma vez que aqui foi referido o grave problema que temos no

nosso  Concelho,  no  que  se  refere  à  recolha  do  lixo  e  também  aquilo  que  aqui  já  foi

assumido como uma incapacidade por parte da empresa que foi contratada para fazer esta

recolha,  pergunto-lhe  Senhor  Presidente,  que  medidas  já  foram  tomadas  contra  esta
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empresa, nomeadamente sob o ponto de vista judicial, no que se refere ao incumprimento

ou cumprimento defeituoso do contrato? ---------------------------------------------------------------------

----- Segundo e porque estamos a falar deste tipo de associações, pergunto-lhe, a quantas

associações mais é que o Município é aderente, não tendo por este objeto, mas no total, ou

seja, com quantas mais associações é que o Município de Águeda contratou ou se associou

para troca de experiências e qual é o custo anual que esse tipo de associação importa para

as finanças do Município?----------------------------------------------------------------------------------------

-----  Parece-me  que  estes  são  pontos  essenciais,  aquilo  que  estamos  aqui  a  discutir,

obviamente não é a questão dos três mil euros, mas quando se trata de dinheiros públicos,

sejam três  mil,  sejam dois  mil,  sejam mil,  é  nossa  obrigação,  enquanto  membro  desta

Assembleia Municipal, fiscalizar e averiguar se efetivamente esse dinheiro está ou não a ser

gasto de uma forma que seja a forma melhor, a mais útil e sobretudo a mais eficaz.”----------

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

----- “ Desviamos a limpeza urbana única e simplesmente para a questão dos lixos e para a

recolha dos lixos e aqui relativamente à questão da recolha dos lixos, toda a gente sabe que

temos um problema sério, não só nós, os nossos vizinhos que têm a mesma empresa a

prestar os mesmos serviços, têm problemas de igual dimensão e depois associados a isto

efetivamente temos alguma falta de civismo e outras coisas muito mais complicadas, de

incumprimentos graves de alguns cidadãos e empresas que, naturalmente eu fazia aqui um

apelo,  é que isto não é uma questão só da Câmara,  isto é uma questão de cidadania,

porque nós precisamos de identificar algumas pessoas que fazem determinadas coisas.------

----- O Senhor Presidente da União de Freguesias de Barrô e Aguada de Baixo falou aqui de

fotografias que me mandaram este fim de semana e acho que eu e ele estamos de acordo,

aquilo é absolutamente criminoso, nós tínhamos ali, desde arcas frigoríficas completamente

descascadas, com todas aquelas fibras de dentro, aos montes, penduradas, atiradas para a

beira de caixotes de lixo, lixo que naturalmente nenhum camião carrega, daquele género,

inclusivamente tem outro tipo de equipamentos e alguém, muito provavelmente pela calada

da noite, desfez-se daquilo, estamos a falar de alguém que tem algum tipo de conveniente

profissional, porque aquilo que vi, são dezenas e dezenas disto encostadas a um caixote do

lixo, isto é inadmissível.--------------------------------------------------------------------------------------------

----- A outra situação que me recordo foi alguém que em termos de luminárias antigas, de

algumas instalações, não sei de quê, foram caixotes e caixotes de lixo carregados daquilo

que eles entenderam por bem ali, onde deveríamos ter resíduos sólidos urbanos, ou seja os

chamados lixos  domésticos,  alguém veio  descarregar  e  tudo isto para  quê,  para que a

Câmara assuma o custo de se ver livre daquelas situações.--------------------------------------------
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----- E nós fazemos um serviço que vai muito além disso e muitas vezes temos algumas

dificuldades em resolver,  falamos da questão dos verdes ali  matadouro e é um exemplo

claro em que nós tentamos por tudo, aliviar algum custo de custos e desviarmo-nos deste

circuito dos caixotes do lixo, estas matérias.----------------------------------------------------------------

----- Reparem numa coisa, nós estamos aqui preocupados com isto mas preocupados com

todas as situações de limpeza urbana e a limpeza urbana, nós, teimosamente e assumo

aqui  da minha parte,  vamos mantendo estes  serviços  de limpeza urbana nas mãos da

Câmara porque efetivamente continuo a acreditar que a Câmara Municipal é capaz de fazer

melhor do que alguns privados, ou pelo menos tão bem e não corremos estes riscos de

comprar às vezes um gato por lebre, porque às vezes também acontece, e depois temos

problemas sérios porque se trata de uma coisa demasiado séria para nós acharmos que era

pura e simplesmente mandar a empresa prestadora de serviços embora porque ficávamos

sem ter quem fazer o serviço, porque o que aconteceu aqui há uns anos é que a Câmara de

Águeda e as Câmaras todas, aqui à volta, na sua generalidade, quase todas, assumiram,

pensaram e decidiram que os privados faziam melhor e isto é uma ideia vigente e se calhar

muitos dos presentes aqui defendem esta ideia, mas às vezes nem sempre acontece assim

e nós temos estas questões.-------------------------------------------------------------------------------------

-----  Eu,  teimosamente,  acho  que  a  limpeza  urbana  deve  continuar  a  ser  feita  por

funcionários da Câmara e temos dificuldades, porque temos funcionários que têm, alguns

deles, idade avançada e temos dificuldades inclusivamente nesta altura em contratualizar

mais pessoas, porque se calhar precisávamos de muito mais pessoas.-----------------------------

-----  E  aqui  a  minha  homenagem,  a  cidade  com o  uso  que  tem tido,  intensíssimo por

imensos visitantes, acaba por estar muito bem  e sobretudo faço-lhe a minha homenagem

porque vejo o esforço que eles fazem, durante AgitÁgueda, durante estas questões todas,

recebi muitos relatos de que a nossa cidade esteve sempre bem e está bem.---------------------

----- Agora, efetivamente, às vezes, não se consegue lidar com este tipo de abusos, e às

vezes, esta empresa que nos presta serviço não cumpre e não cumpre aqui, não cumpre

acolá, e aquilo que toda a gente sabe é que nós estamos, neste momento, a trabalhar com

um concurso com mais três municípios e há-de haver e muito em breve esperamos  que o

concurso  público  internacional  que  temos  promovido,  chegue  finalmente  à  fase  de

contratualização e possamos mudar e espero sinceramente para melhor.--------------------------

----- A temática da limpeza urbana é muito mais larga e curiosamente, o Engº. Hilário falou

aqui  e muito bem, de Braga que tem um conjunto de soluções, pois bem, Braga é um dos

parceiros  desta  associação  e  Braga,  apesar  destas  situações,  também  sente  uma

necessidade, para além daquela história de ir ver à internet ou mandar um e-mail.--------------
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-----Acho que  algumas pessoas que estão aqui,  neste momento, acham que a partir  de

agora irmos à internet, acho até fantástico porque provavelmente isto vai-se alastrar até a

outras áreas da administração pública e efetivamente vamos perceber que mais ninguém vai

a lado nenhum e não vamos ter representatividades em sítio nenhum, porquê? Porque a

internet e um e-mail resolvem  e nós temos aí toda a tecnologia e tudo mais.

 Mas não,  desenvolver  novas  situações,  faz  parte  de  um mecanismo que  nós  Águeda

estamos habituados a fazer em muitas áreas e também o queremos fazer nesta área, é isto

que tenho aqui para vos trazer.----------------------------------------------------------------------------------

----- A partir do momento que achamos desinteressante ou que não é mais do que aquilo

que os Senhores acham, não faz sentido nós por lá nos mantermos.--------------------------------

-----Até agora, e a exemplo do que acontece em outros lados, aquilo que nós queremos

fazer  é claramente procurar soluções novas, inovadoras, criativas e sobretudo melhorarmos

os nossos serviços de limpeza urbana, fazermos com que isto seja uma área de interesse e

que não seja esta coisa que se vai ver à internet.----------------------------------------------------------

-----  Relativamente  à  questão  do  Senhor  Presidente  da  Junta  do  Préstimo,  não  quero

desviar-me da questão das lâmpadas e a única coisa que digo é o seguinte -os serviços

fizeram um levantamento de tudo o que são luminárias de iluminação pública que nós temos

no  nosso  Concelho,  fizeram  um  levantamento  global  e  no  meio  desta  história  toda

identificamos  algumas, centenas delas que estão em zonas, que entendemos nós, que não

fazem  sentido   e  não  fazem  sentido  porquê?  Estamos  a  falar  de  algumas  delas

completamente no meio de eucaliptais e estamos a falar de algumas em banda contínua no

meio de eucaliptais.-------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Aquilo que lhe posso dizer é que temos uma estratégia e a estratégia é passarmos para

outro  nível  de  tecnologias  na  nossa  iluminação  pública  e  repormos  nas  áreas  urbanas

aquelas que andamos aqui há uns anos a apagar, mas para isto é preciso andarmos a tirar

de um lado e a pôr noutro e aquelas que estão no meio dos eucaliptais, aquelas que não

estão a iluminar ninguém nem a porta de ninguém, essas são para retirar.-------------------------

----- Agora há uma coisa, não coloco absolutamente nada de fora a possibilidade de que

possa haver algum tipo de falha e que se tivesse desligado alguma que não se deveria

desligar ou pelo contrário, o prestador de serviços, a EDP que anda a desligar, ter desligado

alguma que não devia desligar e para essas estamos com toda abertura para podermos

resolver estas questões e com toda abertura, volto a dizer, para melhorarmos a iluminação

pública  nos  espaços  urbanos  e  espaços  urbanos  são  os  espaços  urbanos  de  todo  o

Concelho.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- Apresento-lhe exemplos e fotografias de coisas em banda contínua, no meio de nada,

muito  sinceramente,  isso  não  podia  acontecer,  é  isso  que  nós  estamos  a  tentar  fazer,

atenção sempre com a prerrogativa de que nos podemos enganar nesta ou naquela e aí

estamos completamente disponíveis para voltar atrás porque efetivamente é assim, só não

falha quem não faz”. -----------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Não havendo mais intervenções acerca deste ponto da ordem de trabalhos, o Senhor

Presidente da Mesa colocou-o a votação, tendo-se verificado que a Assembleia, deliberou

aprovar por maioria a proposta da Câmara Municipal para adesão à Associação Limpeza

Urbana  Parceria  para  Cidades  Inteligentes  e  Sustentáveis,  com  três  abstenções  do

grupo municipal do PSD, seis votos contra e um voto a favor, doze votos a favor do grupo

municipal  do  Movimento  Juntos,  um  voto  contra  do  grupo  municipal  do  CDS  e  duas

abstenções e do grupo municipal do PS  um voto a favor  e quatro votos contra.-----------------

 ----- 3.27 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de Autorização Prévia

da Assembleia Municipal, de acordo com o artigo 6º. da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro

–Assunção de Compromissos Plurianuais, para:------------------------------------------------------

-------- 3.27.1 – Atribuição de apoios no âmbito do Código Regulamentar do Município

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

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

----- “ Desde já manifesto aqui interesse, faço uma declaração de interesse relativamente à

Associação Fermetelense de Assistência e a Banda Marcial de Fermentelos, destas duas

associações deixo aqui a minha manifestação.”------------------------------------------------------------

-----  O Senhor  Deputado Carlos  Almeida também apresentou a declaração de interesse

relativamente à Banda Nova, o Senhor Deputado Carlos Nolasco relativamente à Banda

Nova e à  Associação por Fermentelos e a Senhora Deputada Carla Eliana relativamente

Associação Filarmónica de Ois da Ribeira.-------------------------------------------------------------------

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

----- “ Senhor Presidente, são os apoios às associações e a questão porque vem aqui é a

questão da plurianualidade.”------------------------------------------------------------------------------------- 

-----  Não havendo inscrições para intervir  acerca deste  ponto da ordem de trabalhos,  o

Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação,  tendo-se verificado que a Assembleia,

deliberou  aprovar por unanimidade a proposta da Câmara Municipal para atribuição de

apoios  no  âmbito  do  Código  Regulamentar  do  Município  de  Águeda–  Associativismo

Cultural Recreativo e Juvenil (F1) e Social(F3).---------------------------------------------------------
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--------  3.27.2 – Aquisição e distribuição de fruta, no âmbito do Programa Regime de

Fruta Escolar nos estabelecimentos de educação de Águeda, mencionados no Anexo

A; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Não havendo inscrições para intervir  acerca deste  ponto da ordem de trabalhos,  o

Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação,  tendo-se verificado que a Assembleia,

deliberou  aprovar  por  unanimidade a  proposta  da Câmara Municipal  para aquisição  e

distribuição de fruta, no âmbito do Programa Regime de Fruta Escolar nos estabelecimentos

de educação de Águeda, mencionados no Anexo A; -----------------------------------------------------

-------- 3.27.3 – Concurso público com publicidade internacional para a aquisição de

serviços de limpeza em edifícios municipais e edifícios escolares; ----------------------------

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

----- “Senhor Presidente, a primeira nota que faço, é só mesmo uma nota de rodapé,quando

há um bocado o Senhor Presidente se referiu a que Braga era um dos concelhos que fazia

parte daquela associação, não vem na proposta do Senhor Presidente, vêm lá cinco ou seis

concelhos, não vem lá Braga. -----------------------------------------------------------------------------------

-----  A  primeira  pergunta que queria  fazer  aqui  neste  ponto é ao Senhor  Presidente  da

Assembleia Municipal. O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, neste mandato, que

já lá vão decorridos quase dois anos, alguma vez teve algum problema para comunicar com

o grupo parlamentar do Partido Social Democrata? -------------------------------------------------------

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

----- “Não”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Muito obrigada, esperava essa resposta.--------------------------------------------------------------

----- Segunda questão. O Senhor Presidente da Assembleia Municipal durante estes dois

anos,  quase  decorridos,  algumas  vez  teve  problema  para  comunicar  com  o  Senhor

Presidente da Câmara?.-------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Também não”.-------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Muito obrigada Senhor Presidente.----------------------------------------------------------------------

----- Contava com estas respostas e digo isto porquê? Porque esta proposta vem aqui e

começa a dizer assim - “ Na ausência dos contributos solicitados aos grupos parlamentares

referentes à alteração do caderno de encargos para a prestação de serviços de limpeza e

higienização dos edifícios” começa assim a proposta da Câmara.-------------------------------------
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-----  Ora,  o  grupo municipal  do PSD não recebeu nenhuma comunicação  sobre  isto.  O

Senhor Presidente da Câmara faz juntar na documentação uma cópia de uma carta enviada

para uma direção.---------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Penso que o Senhor Presidente da Câmara tem estado aqui não é alheio a que todos

nós nos temos comunicado por via e-mail, aliás nesta Assembleia Municipal autorizamos as

convocatórias via e-mail, a Daniela tem todo esse tipo de informação por escrito, eu não

recebi nenhum e-mail, nem eu nem nenhum colega meu, para se pronunciar sobre isto, nem

recebemos nenhuma carta e quer dizer, a primeira coisa que vem aqui, é isto.-------------------

----- Este processo já vem de junho, já vem de há bastante tempo e tantos meses o Senhor

Presidente tentou contactar-nos e nunca nos conseguiu encontrar, Senhor Presidente não é

da  Assembleia  Municipal  é  o  Senhor  Presidente  da  Câmara,  e  nunca  nos  conseguiu

encontrar, o que é estranho para mim.------------------------------------------------------------------------

----- Senhor Presidente acho isto lamentável porque basicamente, ou enganaram o Senhor

Presidente da Câmara ou na realidade o Senhor Presidente da Câmara nunca quis foi o

contributos nenhuns.-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Vêm-nos aqui  apresentar  uma proposta  para  três  anos,  para  limpeza  dos  edifícios

municipais e dos edifícios escolares. A proposta que nos apresentam é uma proposta no

valor global de um milhão e sessenta e dois mil euros setecentos e noventa vírgula onze

cêntimos, um milhão e quase cem mil euros, é a proposta que a Câmara aqui traz, estamos

a falar da limpeza dos edifícios que muitos problemas tem trazido aqui, inclusivamente com

uma empresa que tem havido aqui um conjunto de situações e que já teve aqui até algumas

intervenções de pessoas do público na Assembleia Municipal.-----------------------------------------

-----  Fui  ver  a  proposta  que  nos  trouxeram  anterior,  neste  momento,  em  dois  mil  e

dezassete, aprovamos aqui uma proposta também, que deveria decorrer nos anos dois mil e

dezoito, dois mil e dezanove e dois mil e vinte, por três anos, só que entretanto isso foi

interrompido a meio, penso eu, por incumprimento da empresa, e em dois mil e dezassete

esta proposta era de seiscentos e oitenta e dois mil euros.----------------------------------------------

----- Desde dois mil e dezassete para agora, para fazer a limpeza dos mesmos edifícios e

dos mesmos espaços, a proposta subiu cinquenta e seis por cento, mais trezentos e oitenta

mil euros.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Não é bem os mesmos edifícios, tenho que fazer uma retificação, é mais o elevador, o

elevador custou trezentos mil, mas leva mais trezentos mil, se calhar, em cima de limpeza,

imagino eu, não estou a perceber muito bem.---------------------------------------------------------------

----- Mais trezentos e oitenta mil euros que nós temos aqui nesta proposta, sabemos e o

Senhor Presidente explicou isto aqui, em determinado momento, os preços da mão de obra
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subiram,  estávamos  com  problemas  com  a  empresa  que  prestava  os  serviços  porque

efetivamente  havia  dificuldades  de  captar  mão  de  obra  por  preços  provavelmente  tão

baixos, recordo-me o Senhor Presidente explicar isso, sabemos isso, sabemos que há um

conjunto de outros factos que com certeza há aqui um ou outro índice de melhoramentos em

termos de processo de limpeza, mas o que nos traz aqui  parece-me um completo exagero e

mais, e parece-me absolutamente absurdo que nos traga aqui uma proposta em que sobe

cinquenta e seis por cento o valor da última proposta e que não haja uma prévia explicação

do Senhor Presidente da Câmara, estamos a falar de uma verba de um milhão de euros,

provavelmente para a Câmara não é nada, mas para mim é muito.-----------------------------------

----- Por isso Senhor Presidente, há uma componente aqui económica, queria-lhe fazer três

ou quatro perguntas porque, também já dissemos isto e já votamos contra esta proposta

uma vez, que é – o que é que esta proposta traz de diferente, ou este concurso traz de

diferente que não trazia o concurso em dois mil e dezassete? Porque um dos problemas que

o Senhor Presidente aqui falou foi na dificuldade que tínhamos de fiscalizar as empresas

que  prestavam  este  serviço,  disse  isto  há  um  bocado  em  relação  ao  lixo,  quer  dizer,

podemos aqui aderir a mais três ou quatro associações para ver se isto se resolve, se calhar

não é isso.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Se  o  serviço  estava  a  ser  mal  feito,  por  via  de  um  concurso  que  nós  fizemos,

provavelmente alteramos esta proposta e este concurso e a minha questão é – o que é que

este concurso que aqui está é substancialmente diferente para que efetivamente a gente

possa avançar com isto? Porque insisto no que já disse há um bocado, se fazemos tudo

igual ao passado, porque é que os resultados hão-de ser diferentes do passado? Só por

mera sorte, para mim isto é claro.-------------------------------------------------------------------------------

----- Primeira questão, sobre o caderno de encargos e sobre o concurso.---------------------------

----- Queria que o Senhor me explicasse ou que me desse, se é que me pode dar, neste

momento,  estes  serviços  estão  a  ser  feitos  através  de  dois  contratos,  não  consegui

encontrar  os contratos,  porque são contratos de dois  mil  e  dezanove,  penso que foram

contratos feitos depois de se ter acabado com este concurso, com este contrato existente.

Queria-lhe perguntar para perceber e poder validar a proposta, esta proposta assenta muito

em número de horas de serviço, é o seu principal ponto. No que estamos a pagar hoje, qual

é o valor média hora que estamos a pagar?-----------------------------------------------------------------

----- Esta proposta divide a limpeza em diversos edifícios, qual é o valor por edifício que

estamos a pagar?---------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Queria fazer uma outra questão, se é que está previsto na possibilidade,  como nós

estamos a subcontratar serviços, se as pessoas que executam estes serviços falharem, se
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está previsto nesta proposta, essa possibilidade, se há uma espécie de bolsa de urgência ou

bolsa de recuperação para esse tipo de situações?------------------------------------------------------

----- Primeira nota, a diferença do custo, a que é que ela se deve?-----------------------------------

-----  Segunda nota,  o que é que muda neste caderno de encargos e nesta proposta de

aquisição de serviços, em relação há que tínhamos, dois mil e dezassete? -----------------------

----- E depois, estes  dados, valor por edifício, valor horas e mais ou menos quantas horas é

que engloba esta proposta?”-------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Eu, basicamente subscrevo as questões colocadas pelo Hilário Santos, naturalmente

tenho de dizer o seguinte:-----------------------------------------------------------------------------------------

----- O Senhor Presidente da Câmara, por intermédio do seu gabinete, convocou-nos, por

diversas  vezes,  já  depois  da  convocatória  desta  Assembleia  Municipal,  para  reunir  a

propósito do estatuto da oposição, do cumprimento do estatuto da oposição e como sempre

utilizou o meio idóneo para a troca de correspondência que é o e-mail e o e-mail foi enviado

para CDS-Águeda e naturalmente chegou ao Presidente do grupo municipal.---------------------

----- O Senhor Presidente da Câmara e a Câmara passou e aprovou para uma proposta, no

seu preâmbulo, a indicação de que foram pedidos contributos aos grupos municipais e que

estes não os tinham dado, o que não é verdade.-----------------------------------------------------------

----- O que o Senhor Presidente pediu foi aos grupos parlamentares e curiosamente enviou,

por carta, presumo eu, porque nunca recebi essa comunicação,  mas tê-la-á enviado por

carta, pelo menos colocou essa cópia no sítio onde nós baixamos os documentos, para a

sede do CDS de Águeda.-----------------------------------------------------------------------------------------

----- Nós aqui temos grupos municipais, os grupos parlamentares estão na Assembleia da

Republica e a carta que eu vi, era dirigida aos grupos parlamentares, a mim ninguém me

deu conhecimento de pedido nenhum de contributos porque tê-los-ia dado e  nem era difícil,

se o Senhor se tivesse dado ao trabalho de substituir este preâmbulo que  aqui trouxe, por

qualquer  coisa  que  referisse  a  atenção  da  Câmara  às  condições  de  cumprimento  de

contrato, mas estando isto a figurar no preâmbulo e a coisa para nós ficaria com outra cara,

querer obter resultados diferentes, repetindo exatamente a mesma receita, é loucura é uma

das comissões que para aí vão.---------------------------------------------------------------------------------

-----Também  se  costuma  dizer,  parafraseando  Sá  Carneiro,  que  nesta  coisas  de  pedir

contributos, desta forma, para usar como propaganda ou arma de arremesso e não para os

obter efetivamente, estamos perante um caso que se enquadra na máxima, a política sem

risco é uma chatice, mas sem ética é mesmo uma grande vergonha.”-------------------------------

----- Carla Eliana da Costa Tavares – PS; ------------------------------------------------------------------
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----- “Apenas para reiterar e confirmar aquilo que já aqui foi dito pelos meus colegas e lideres

dos mais grupos municipais .-------------------------------------------------------------------------------------

----- Não só não chegou ao grupo municipal do Partido Socialista qualquer comunicação,

mas também, a este respeito, cumpre-me dizer uma coisa,  as pessoas, os Aguedenses

votaram neste Executivo, aliás várias vezes nos lembra isso, foi este Executivo que ganhou

as eleições,  cabe-lhes  a  eles  decidir,  cabe-lhes  a  eles  apresentar  as  propostas  a  esta

Assembleia e não o seu contrário, por isso e se esta proposta numa fase inicial, não teve

aprovação,  na  altura  foram  elencados  os  motivos  para  que  assim  fosse,  o  que  este

Executivo tinha a fazer, era exatamente aquilo que o Deputado Miguel Oliveira ainda agora

disse,  para corrigir  as falhas que foram apontadas e não o fez, ou seja,  perdoem-me a

expressão,  esta  “chico  expertise”   do  Executivo  da  Câmara  Municipal  ou  do  Senhor

Presidente da Câmara Municipal de enviar estas cartas dirigidas aos partidos políticos com

assento nesta Assembleia Municipal, querendo mais uma vez, à semelhança do que já tem

feito noutras ocasiões, sacudir a água do seu capote e das suas responsabilidades, muito

sinceramente não me parece que seja um caminho pelo qual se deva trilhar.---------------------

----- O Partido Socialista estará sempre disponível para colaborar, mas colaborar de uma

forma séria, não de uma forma como aqui foi sugerido pelo Senhor Presidente da Câmara e

para isso queremos que nos dê as respostas às perguntas que aqui o Hilário Santos aqui já

fez,  respostas essa que serão certamente úteis para todos nós para podermos também

decidir de acordo com a proposta que aqui é apresentada.”-------------------------------------------- 

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

----- “Tenho que confessar que a minha imaginação jamais daria para tanto, nunca imaginei

que convocando e solicitando e pedindo o apoio, porque depois desta proposta, voltava um

pouquinho atrás.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Esta proposta que aqui está foi elaborada pelos serviços,dentro da Câmara, que gerem

estes serviços de acordo com as nossas necessidades, procurando estar de acordo com as

boas práticas, são assinados, inclusivamente, por técnicos muito respeitáveis desta casa

que nos merecem toda a confiança e a mim especialmente merecem.------------------------------

----- Esta proposta foi chumbada pelos Senhores Deputados, membros desta Assembleia.

De seguida a Câmara, muito bem, entendeu pedir-vos contributos e pediu-vos por carta e

muito sinceramente, aqui entra o meu espanto, não conseguiria imaginar que, fazendo um

ofício, por carta, através dos correios, que nenhum de vocês o recebesse, os correios não

vos encontram, desculpem, mas eu não conseguia imaginar, portanto, o meu perdão por ter

ido por aí, peço as mil desculpas, não conseguia imaginar que isso pudesse acontecer, mas
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efetivamente  pedi-vos  esses  contributos  e  efetivamente  passado  este  tempo  todo  não

vieram quaisquer tipo de contributos.--------------------------------------------------------------------------

-----  Volto a dizer,  temos aqui  algum caderno de encargos que tem algumas alterações,

contrariamente ao que aconteceu naquele concurso onde tivemos que terminar o contrato o

mais  cedo  que  pudemos,  com  aquela  empresa  de  má  memória  para  nós  todos,  que

indiscutivelmente foi.-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----Este concurso está dividido por lotes, estes trezentos e tal mil euros, por ano, acrescidos

de IVA, é o valor da limpeza de todos estes edifícios, estão calculados por base por hora,

num preço por hora e depois no final, se podem ver, tem fichas individualizadas para cada

um dos edifícios em questão e de equipamentos, com a previsão de horas que cada um

deles imputa e todas as questões técnicas ali necessária a esse efeito, penso que o caderno

de encargos a esse nível explica exatamente um a um o que é que nós temos que fazer, até

inclusivamente essa questão da imputação das horas.---------------------------------------------------

----- Relativamente a esta questão, há uma outra questão para nós aumentarmos o preço,

uma das questões que nos pareceu ser altamente responsável por aquele fracasso, entre

aspas, com aquela empresa,os preços que a empresa, e no âmbito do concurso público,

volto aqui a dizer, que é um concurso público com validade para três anos, é por um ano e

até três, por isso é que tem esses valores de um milhão e tal de euros.-----------------------------

----- Nós decidimos elevar o preço base um pouco mais, porquê? O preço base é o preço

máximo que poderá ser pago, todas as propostas virão daqui para baixo, naturalmente nós

chegamos a um ponto em que vamos ter os preço anormalmente baixos a partir dos quais

poderemos rejeitar  as propostas e  é  com base nesses critérios  que nós estamos aqui,

claramente a correr, a fugir o mais que pudermos aquela questão de poder vir uma empresa

com preços baixíssimos e ter de ganhar o concurso por isso, e depois termos os problemas,

nós não queremos ter aqui sobretudo pessoas a prestar serviços para estas empresas que

não sejam pagas com o mínimo de dignidade,  é essa a razão fundamental porque nós

efetivamente subimos o preço base.---------------------------------------------------------------------------

----- O preço base, volto a dizer, é o preço máximo que poderemos vir a pagar, todas as

propostas,  no máximo podem igualar  esse  preço,  mas é  completamente  previsível  que

venham daí para baixo e, atenção, a experiência que nós temos nos outros concursos é que

podem vir significativamente para baixo, nós estamos aqui a querer deixar ficar um patamar

onde  as  empresas  possam  prestar  este  serviço  com qualidade  porque  é  isso  que  nós

exigimos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Se houver incumprimento, queria chamar aqui a atenção porque acontece muitas vezes

com a empresa da recolha dos lixos e também com estas empresas de limpeza, nós em
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algumas situações começamos a ter incumprimentos mas depois não há ninguém disponível

para  poder  vir,  porque  não  sendo  concurso  nós  não  temos  a  capacidade  de  os  fazer

substituir de uma hora para a outra, é esta a questão. E foi o que aconteceu da outra vez,

nós tão rápido quanto pudemos tivemos que suportar algumas coisas mas, imediatamente,

logo  que  foi  possível,  abrimos  caminho  a  que  a  empresa  saísse  com as  penalizações

previstas  no  contrato,  as  penalizações  neste  caderno  de  encargos,  saem  reforçadas

exatamente para obstarmos a que haja esse tipo de incumprimentos.”------------------------------

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

----- “ Senhor Presidente, já é mau o número patético a que o Senhor se prestou de tentar

dizer que contactou os líderes ou os membros dos grupos municipais enviando uma carta

para um sítio onde sabe que eles provavelmente não estão, que é a sede dos partidos,

porque o Senhor nunca teve dificuldade em encontrar-me, tem a minha morada, tem o meu

e-mail,  tem o meu telemóvel,  ao longo de mais de seis anos de colaboração,  o Senhor

nunca teve dificuldade de encontrar-me e eu nunca tive dificuldade de encontra-lo a si  e

não vou bater-lhe à porta de casa nem lhe vou enviar correspondência para casa, o que me

assaltou o seguinte problema, efetivamente se eu quiser contactar os Juntos, o que é que

faço? Envio a correspondência para sua casa ou para a sede aqui da Câmara Municipal,

para onde é que envio? Porque a questão é a mesma.---------------------------------------------------

-----  O Senhor sabe, os seus serviços utilizam, o Senhor Presidente da Assembleia com

certeza que poderá ajudá-lo nisso mas o Senhor não precisa porque tem lá as indicações

todas, tem as moradas, tem os endereços de e-mails, tem o meu pessoal, tem o do CDS, o

Senhor  tem essa informação toda,  nunca  nem o Senhor,  nem o Senhor  Presidente  da

Câmara que o antecedeu, recorreram a este género de expediente e o Senhor recorreu a

ele  desta  vez,  curiosamente  enganou-se,  mandou  para  os  grupos parlamentares,  nem

sequer posso responder por grupo parlamentar nenhum, muito menos pelo CDS, seja ele

maior ou menor,  é indiferente,  não tenho qualquer  poder sobre ele,  nem participação e

sobretudo não tive conhecimento dessa comunicação, e eu sou o líder do grupo municipal

do CDS.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Senhor sabe perfeitamente, depois a questão põe-se – o que é que isto tem a ver

com o concurso? O que tem a ver com o concurso é que consta do preâmbulo da proposta

que aqui estamos a votar e eu não acredito, o Senhor pode bem dizer o que quiser, não

acredito que o Senhor tenha feito isto de boa fé, tem todas as marcas serôdias de uma coisa

feita de má-fé.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente; -----------------------------------
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----- “Há aqui um ambiente claramente de hostilidade que eu não pactuo, aliás são várias e

por vários motivos as situações em que eu peço a colaboração.--------------------------------------

----- Quero-vos fazer uma pergunta e se me permitem que a faça desta forma, vocês querem

entregar contributos? Estão disponíveis para entregar contributos? Agradeço”--------------------

----- O Presidente da  Assembleia Municipal sugeriu, ao Senhor Deputado Hilário Santos,

que ele também poderia aproveita para responder ao Senhor Presidente.--------------------------

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

----- “Senhor Presidente, só se ele for surdo, eu fiz uma intervenção com contributos.----------

----- A primeira questão é esta, a gente vai levando isto assim, um bocadinho na brincadeira,

mas Senhor Presidente, formalmente todos os Membros desta Assembleia Municipal têm

uma forma de ser convocados, há uma forma legal de o fazer, portanto o Senhor só tem que

recorrer  a  ela,  não  precisa  de  fazer  de  outra  maneira.  Dizer  que  os  correios  não

encontraram nenhum dos elementos dos grupos municipais, é que os elementos dos grupos

municipais, os correios não andaram à procura deles com certeza, e depois tem uma coisa

interessante, então o Senhor manda três cartas, está aqui nas suas cópias, para o PSD,

para o CDS e para o PS, aos Juntos não mandou? Não precisa de mandar? Esses entrega

em mão? É no seu gabinete? É o que estou a ouvir.------------------------------------------------------

----- Senhor Presidente, há aqui uma dualidade de critérios e uma falta de transparência

absolutamente inequívoca, tenha paciência, o Senhor é que juntou os documentos.------------

-----  O Senhor  não pode vir  para aqui  dizer  que os correios não encontraram ninguém,

custa-lhe a acreditar porque está a lançar aqui um anátema sobre nós e o Senhor tenha lá

paciência, isso eu não aceito.------------------------------------------------------------------------------------

----- A pergunta que lhe faço é o seguinte – o Senhor leu a proposta?Queria que o Senhor

me dissesse, olhos nos olhos, se leu ou não a proposta que traz aqui?”----------------------------

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

----- “ Senhor Presidente quer responder agora ou responde depois?”-------------------------------

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

-----  “Senhor  Presidente,  fiz  uma  pergunta  aos  Senhores  Membros  dos  grupos

parlamentares e eles também não me respondem”.-------------------------------------------------------

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

----- “Já respondi, não diga asneiras.”--------------------------------------------------------------------------

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

-----  “Calma, devagarinho,  há aqui questões absolutamente claras que é o seguinte,  nós

pedimos contributos a quem votou contra, os Juntos votaram a favor e foi a única força

partidária, partidária neste caso não, que votou a favor desta proposta, os outros votaram
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contra,  e  foi   a  esses  que  nós  pedimos  os  contributos  porque  efetivamente,  para  não

estarem de acordo, teriam alguma coisa, estamos a falar de um concurso de limpeza urbana

para limpar os edifícios municipais, não estamos a falar de política, de questões nenhumas,

estamos  a  falar  de  chumbar  este  caderno  de  encargos  elaborado  pelos  serviços  do

Município, aquilo que lhes quis dizer foi o seguinte, foram enviados, tanto quanto sei, está

demonstrado, por ofício, por carta, para as sedes dos partidos, o pedido de colaboração aos

grupos parlamentares, não é nenhum individualmente,  aos grupos parlamentares, com o

não recebemos nenhum contributo, trouxemos a proposta que aqui está hoje, para votação

e a minha pergunta aqui é muito clara, se os Senhores estão efetivamente com vontade de

participar,  desejo  inteiramente essa participação  é meu desejo  que a façam,  retiro  esta

proposta, digam-me o prazo que têm para nos mandarem os contributos.--------------------------

----- Senhor Presidente, o CDS vai enviar contributos, retiro a proposta Senhor Presidente.”--

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

----- “Senhor Deputado o ponto foi retirado não vamos  discutir o ponto”.----------------------------

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

-----  “Então  não  devia  ter  deixado  ter-me  interrompido.  O  Senhor  Presidente  não  quer

responder  a  uma  questão.  O  Senhor  Presidente  não  leu  a  proposta.  Não  conhece  a

proposta que traz aqui, posso garantir-lhe isso. E se ele quiser vamos aqui discuti-la, olhos

nos olhos, eu com ele e vou provar que ele não leu a proposta e que não a conhece.----------

----- O que o Senhor Presidente acabou de dizer aqui é tudo asneiras, o que falou sobre

contrato é tudo asneiras,  em relação a dois mil  e dezassete e em relação a agora, nós

andamos aqui a brincar aos cowboys.-------------------------------------------------------------------------

-----  Sabe  porquê  Senhor  Presidente?  Porque  a  nós  dão-nos  uma  capa  cheia  de

documentos para nós estudarmos numa semana e o Senhor Presidente não lê patavina

disto, vem para aqui brincar connosco e o Senhor Presidente da Assembleia é conivente

com esta ignorância total.”----------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Não lhe vou responder neste momento porque acho que o que acabou de dizer não

tem qualificação mas lamentável, fico-me por aqui, fica consigo nas suas palavras”.-----------

--------  3.27.4  –  Plano  de  transportes  escolares  para  o  ano  letivo  2019/2020  e

submissão  de  despesa  plurianual  à  Assembleia  Municipal  relativo  à  aquisição  de

serviços de transporte escolar de alunos em circuitos especiais; ------------------------------

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

-----  “Senhor  Presidente,  apenas  para  obter  uma resposta  a  esta  questão  que  é  muito

simples, está a decorrer, não sei se já está concluído, mas penso que estará a decorrer ser
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adjudicado até dezembro deste ano, o concurso que respeita aos transportes que está a ser

promovido pela CIRA e a Assembleia Municipal transferiu, já no decurso deste ano, para a

CIRA a sua competência enquanto autoridade de transportes. Aquilo que queria saber é se

de alguma forma este plano colide com a transferência de competências que foi feita para a

CIRA e com o concurso promovido pela CIRA.”------------------------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente, peço-lhe desculpa não lhe dei a palavra antes, quer responder já

ao Dr. Miguel Oliveira, agradeço”. ------------------------------------------------------------------------------

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

-----  “Senhor  Presidente  só  para  justificar  que  somos  nós  que  trazemos  este  plano  de

transportes aqui porque efetivamente depois de delegarmos a competência na CIRA, não há

ainda condições para que possa ser a CIRA a fazê-lo, portanto foi essa a informação que

todos temos,  nós  e  os  outros  municípios,  e  temos  que  avançar  com esta  questão  por

enquanto, para esta ano letivo.”---------------------------------------------------------------------------------

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

-----  “Senhor Presidente,  só para que conste, tendo em conta as explicações que foram

dadas pelo Senhor Presidente da Câmara em dizer-nos que não há conflito nenhum, nem

com a competência transferida nem com o concurso que está a ser desenvolvido no âmbito

da CIRA, nós CDS, vamos votar favoravelmente a esta proposta.”-----------------------------------

-----  Não havendo mais nenhuma inscrição para intervir acerca deste ponto da ordem de

trabalhos,  o Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação,  tendo-se verificado que a

Assembleia, deliberou aprovar por unanimidade a proposta da Câmara Municipal Plano de

transportes escolares para o ano letivo 2019/2020 e submissão de despesa plurianual  à

Assembleia Municipal relativo à aquisição de serviços de transporte escolar de alunos em

circuitos especiais.-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 3.27.5 – Aquisição de serviços de monitorização da Declaração Ambiental (DA)

do Plano Diretor Municipal de Águeda (PDM) e elaboração do Relatório Ambiental para

a 2.ª Alteração à 1ª Revisão do PDM; ----------------------------------------------------------------------

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

-----  “Para  explicar  que  estamos  perante  uma  despesa  plurianual  no  âmbito  desta

elaboração do relatório ambiental que é absolutamente necessário fazer e portanto o que

temos  aqui,  inclusivamente  a  descrição  da  despesa  e  este  pedido  de  autorização  à

Assembleia Municipal.”--------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Não  havendo  nenhuma  inscrição  para  intervir  acerca  deste  ponto  da  ordem  de

trabalhos,  o Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação,  tendo-se verificado que a
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Assembleia,  deliberou  aprovar por unanimidade a  proposta da Câmara Municipal  para

Aquisição de serviços de monitorização da Declaração Ambiental  (DA) do Plano Diretor

Municipal de Águeda (PDM) e elaboração do Relatório Ambiental para a 2.ª Alteração à 1ª

Revisão do PDM. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 3.27.6 – Celebração de Contrato de Aquisição de Serviços de Seguros, através

da contratação de diversas apólices e franquias;------------------------------------------------------

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

-----  “Trata-se de um concurso público  que vamos elaborar  exatamente  para  ser  válido

durante  três  anos,  por  isso  uma despesa  plurianual  também e  é  para  contratarmos  os

seguros necessários à Autarquia”.------------------------------------------------------------------------------

 -----  Não  havendo  nenhuma  inscrição  para  intervir  acerca  deste  ponto  da  ordem  de

trabalhos,  o Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação,  tendo-se verificado que a

Assembleia,  deliberou  aprovar por unanimidade a  proposta da Câmara Municipal  para

Celebração de Contrato de Aquisição de Serviços de Seguros, através da contratação de

diversas apólices e franquias.------------------------------------------------------------------------------------

-------- 3.27.7 – Aquisição de serviços para manutenção de sistemas automáticos de

Deteção de Incêndios; -------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Trata-se de algo semelhante aquisição de serviços para manutenção deste sistema

que temos nos nossos edifícios municipais, são também por três anos e é essa a razão.”-----

-----  Não  havendo  nenhuma  inscrição  para  intervir  acerca  deste  ponto  da  ordem  de

trabalhos,  o Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação,  tendo-se verificado que a

Assembleia,  deliberou aprovar por unanimidade a  proposta da Câmara Municipal  para

aquisição de serviços para manutenção de sistemas automáticos de Deteção de Incêndios.-

-------- 3.27.8 – Projeto de Parceria Europeia “SMARTA 2”; ----------------------------------------

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

----- “Trata-se de mais um projeto europeu em que Águeda foi convidada para fazer parte,

com outras cidades europeias, já falamos nisto aqui, penso que uma vez.------------------------

----- Este “SMARTA 2” tem a ver com a promoção do uso da bicicleta, não só nos espaços

urbanos mas também nos espaços periurbanos, nomeadamente nas nossas freguesias.----

-----Trata-se de uma implementação de um conjunto de medidas num projeto financiado a

cem por cento.”------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Ata da 4ª. Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 27 de setembro, 2 e 8 de outubro de 2019



158

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

----- Senhor Presidente, corria o dia vinte e dois de junho de dois mil e dezoito, eram três da

manhã e eu vim falar sobre as bicicletas a pilhas e fiz uma comparação com o chancas,

para cumulo agora aparecem cá os dois.---------------------------------------------------------------------

-----  Senhor  Presidente,  antes  de  mais  tenho  uma  questão  prévia,  que  me  parece

importante, aliás é transversal aquilo que já disse antes, falei  nos lixos, falei na questão

importante de resolvermos primeiro o que cá tínhamos antes de nos dedicarmos ao resto.----

-----  Estive  a  ler  com  atenção  a  sua  proposta,  sem  antes  dizer  o  seguinte,  os  fundos

comunitários não deixam de ser fundos de todos nós e tem que ser na mesma proporção

respeitados.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Mas li aqui uma coisa que me parece a mim, pode estar equivocada, diz a proposta ao

Executivo, “Seguindo as orientações do aviso do concurso e uma vez que Águeda já tem

um sistema de bicicletas elétricas partilhado em funcionamento” depois  de ler  isto disse

assim – ou eu leio mal e o Senhor Presidente vai ter que ler aqui para mim e explicar-me,

como  tencionou  fazer  há  um  bocado,  ou  isto  está  errado  e  não  corresponde  à

verdade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Porque  eu  lembro  e  citei  aqui  vinte  e  dois  de  junho,  Assembleia  Municipal  em

Belazaima do Chão,  fui  falar  nas tais  conhecidas  bicicletas  a pilhas  e ainda aguardo o

regulamento de utilização das mesmas, aqui não há empreiteiros de obras que se atrasam,

não há mão de obra que escasseia, aqui há falta de engenho e arte.--------------------------------

----- Estamos a falar há um ano e três meses, lembro que estas bicicletas foram compradas

em dois mil e dezassete, pelo ex Presidente da Câmara, num concurso que vocês com

certeza já devem ter tido conhecimento.----------------------------------------------------------------------

----- Estamos hoje com as bicicletas, à data de hoje, em cinquenta por cento amortizadas,

elas são amortizáveis em quatro anos e o povo... népia.-------------------------------------------------

----- Aqui estão estourados cem mil euros e agora fazemos uma deliberação em que viemos

dizer que temos um sistema em funcionamento.  Então está em funcionamento com que

regulamento?---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Um ano e meio para isto. Esquecemo-nos,  por acaso neste ano e meio nem nunca falei

no caso.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Agora, estamos aqui perante uma questão que é a seguinte, vamos aqui participar no

“SMARTA 2” que é cem por cento comparticipado e o aprovamos ou aprovamos porque o

dinheiro vem da Europa e as bicicletas e o regulamento e tudo o que dissemos para trás fica

exatamente na mesma---------------------------------------------------------------------------------------------
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----- De quem é a culpa? É minha com certeza. Não posso concordar com isto. Estarei eu a

ver mal esta situação? Mas eu vim às Assembleia todas, será que foi em algum intervalo

que vocês votaram algum regulamento que eu não participei?-----------------------------------------

-----  Não consigo compreender  como é que se escrevem coisas destas  que na minha

modesta opinião e salvo alguma informação em contrário, me parecem não corresponder à

verdade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- É só isto que quero dizer. Aconselhava o Senhor Presidente, se é que estou certo, a

reformular a proposta.”---------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente nós também temos algumas reservas em relação a este projeto de

parceria, mas a nossa principal preocupação, uma vez que a área é uma área em que já foi

transferida a competência enquanto autoridade de transportes, volta a ser a mesma que já

aqui  vim  aflorar  antes,  que  é  saber  se  este  projeto  colide  de  alguma  forma  com  a

competência da autoridade de transportes transferida para a CIRA ou com o concurso que

está ser promovido pela CIRA, apenas isto.”---------------------------------------------------------------

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

----- “ Relativamente a esta matéria do Dr. Miguel, penso que não, não tem qualquer tipo de

colisão, trata-se de um projeto que sobretudo incentiva o uso das bicicletas por alunos e por

aí fora, nas nossas periferias e sobretudo no sentido das viagens que eles fazem para a

escola e depois aí sim é que surge o uso dos autocarros e do comboio, mas penso que não

tem qualquer tipo de colisão, de certeza que não.---------------------------------------------------------

----- Relativamente à questão que o Senhor Membro da Assembleia, Dr. Carlos Almeida,

coloca de o sistema de bicicletas ainda não estar a funcionar, não vou aqui estar a dizer que

a culpa é deste ou daquele, efetivamente ainda não nos foi possível colocar plenamente em

funcionamento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A informação que tenho é que estarão para breve todos os problemas que tivemos,

nesta matéria, resolvidos e sinceramente estou convicto que sim.------------------------------------

----- Relativamente à questão dos fundos comunitários, nós podemos claramente optar por

dizer e darmos a oportunidade a outros de fazerem por nós, mas é essa a questão e por

isso é que estamos aqui a dizer que vamos implementar este processo.”---------------------------

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

----- “ Tenho um terrível defeito que é ler os documentos que me mandam. Isto é complicado

para a minha cabeça ter que ler esta coisa toda e depois ter que vir aqui falar sobre eles.-----

----- Este projeto, estou a ler o que nos trazem aqui, o meu colega falou sobre o projeto das

bicicletas,  vou  ler  também  o  que  a  Câmara  diz  sobre  isto  das  bicicletas,  refere-se

Ata da 4ª. Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 27 de setembro, 2 e 8 de outubro de 2019



160

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

concretamente, não neste projeto em si, mas sobre as bicicletas na rede das cidades e vilas

de excelência, aquela bandeirinha que está ali à frente, e diz “que tal prémio tem a ver com

o fundamento”  eu vou explicar  porque é que falo disto,  tem a ver com o processo que

estamos aqui a falar “tal prémio tem a ver com o grau de evolução da implementação do

plano de ação local proposto pela Câmara Municipal de Águeda aquando da adesão à rede

de cidades”  e depois diz  ”transversal aos...selecionados aquando da adesão da Câmara

Municipal de Águeda à rede foram  os seguintes projetos”------------------------------------------

----- Quais são os projetos?---------------------------------------------------------------------------------------

----- Fase dois do projeto beÁgueda, fase dois, o Senhor Presidente acabou de dizer que

nem sequer começou a funcionar, que ainda não está implantado.-----------------------------------

----- O Senhor Presidente é que disse aqui, que ainda estavam a trabalhar nisso.----------------

----- Águeda já foi como cidade de excelência, pela fase dois pelo projeto beÁgueda , ainda

não começou, mas estamos na fase dois. Já houve tempo, tem razão, já passaram dois

anos, como disse o Carlos Almeida, um e meio, em tempo, já estamos na fase dois da rede.

----- Só vou falar de projetos relacionados com a bicicleta em Águeda.-----------------------------

-----  O  projeto  mapa  da  bicicleta  em  Águeda;  atividade  a  bicicleta  vai  à  escola;  a

dinamização de ações diversas com a ciclo-turma, ciclo-oficina e ciclo-passeio.------------------

----- Águeda neste projeto, como em tantos outros, é isto exatamente. Somos galardoados

em projetos que na prática não existem, segundo disse o Senhor Presidente, em relação ao

beÁgueda, ainda nem sequer começou, e aqui já estamos na fase dois.----------------------------

----- Estou a ler as informações que estão na página municipal do Município.”---------------------

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

----- “Nós não poderemos votar favoravelmente uma proposta quando, desde logo, ela está

assente em pressupostos que não se verificam de facto, não só, não temos uma rede a

funcionar e o que diz a proposta é que parte do pressuposto de uma rede que já está a

funcionar, isso não é verdade.-----------------------------------------------------------------------------------

----- Há pouco dizia ali  do lugar,  falta o “SMARTA 1”,estamos a aprovar um “SMARTA2”

pressupondo um “SMARTA1” que não existe.---------------------------------------------------------------

----- Depois outro fator que me parece essencial, que já aqui foi referido, que é a existência

de um regulamento, de facto, aquilo  que nós continuamos a assistir  é a uma cidade de

excelência com uma série de projetos que na realidade e analisados em pormenor não

passam nem têm passado do papel e por mais que nos custe não podemos compactuar

com esta situação, temos antes que a clarificar e este é mais um exemplo de um projeto que

não saiu do papel e que não saiu o Um e tudo indica que dificilmente também vai sair o

Dois.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- Depois para além disso, a própria proposta que aqui nos é apresentada, pouco nos diz

sobre a forma como é que vai ser executada, como é que vai funcionar, qual é o plano que

aqui se pretende implementar.-----------------------------------------------------------------------------------

----- E creio que, nesta fase, existindo já um projeto a funcionar, seria muito fácil dizer-nos

como é que este “SMARTA2”se vai concretizar no terreno e não no papel, porque no papel

já sabemos como é que acontece e normalmente não saem de  lá, ou seja as bicicletas

acabam sempre estacionadas no papel sem de lá saírem.”---------------------------------------------

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

----- “Não vejo em lado nenhum onde a gente diga que pertenceu ao “SMARTA1”---------------

----- O Engº. Hilário teve o cuidado de dizer”atenção que vou só ler alguns” porque falou da

questão das ciclovias e da questão da beÁgueda. Já agora só para uma nota, nós estamos

a falar  do projeto  beÁgueda Dois,  porque  o  beÁgueda  Um foi  o  primeiro,  as  primeiras

bicicletas elétricas, esse existiu e esse funcionou.---------------------------------------------------------

----- Estamos a falar de uma segunda fase porque a primeira fase todos reconhecemos que

funcionou.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  O outro  está  implementado,  temos  já  um conjunto   de estações,  por  questões  de

software  que toda a gente sabe ou pelo menos foi mais ou menos público, que não foi

possível a empresa que nos forneceu as bicicletas cumprir todos os requisitos e por isso é

que houve este atraso na implementação no beÁgueda Dois, porque as bicicletas estão aí,

adquiridas em dois mil e dezassete.----------------------------------------------------------------------------

----- Esta bandeira que aqui está e queria partilhar convosco a honra de a termos recebido

porque efetivamente somos, já agora, no distrito de Aveiro, a este nível,  somos o único

município que tem e queria-vos dizer, não vá alguém começar por aí a dizer, não é nada

que nós tenhamos pago,  este  Instituto  efetivamente  atribuiu  esta  bandeira  a Águeda  já

numa fase de implantação de entre outras coisas mas tem a ver com essa questão mais

clicáveis.  Estamos  a  falar  aqui  também de  cidade  de  regeneração  e  vitalidade  urbana,

quando se fala de vitalidade urbana e de  regeneração urbana tem muito a ver com o que se

tem vindo a fazer e tem muito que ver sobretudo com esta tal vitalidade urbana que tem a

ver com o AgitÁgueda, com estas questões todas que efetivamente, com toda a dinâmica

que  a  nossa  cidade  tem vindo  a  trazer  e  que  é  reconhecida  por  todos.  Até  acho  que

qualquer um de nós reconhece e não custa nada a reconhecer e espero, sinceramente que

todas nós nos sintamos felizes por esse facto.--------------------------------------------------------------

----- É exatamente esta dinâmica de Águeda que motivou esta bandeira e é uma honra para

nós termos esta bandeira que já agora, o tal Instituto que existe e que pelos vistos está

atento a tudo, atribuiu-nos só a nós.”-------------------------------------------------------------------------- 
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----- Hilário Manuel Ferreira dos Santos – PSD; ---------------------------------------------------------

----- “Muito obrigada Senhor Presidente, evidentemente que há outros eixos e eu sei disso,

só me referi à componente das bicicletas que era o que estava aqui em causa.------------------

----- Mas insisto nisto, tenho um vício de ler os documentos, e dos documentos que existem

das  cidades  de  excelência  o  ponto  número  onze  -  Condições  de  Participação  Um

“Municípios integrantes nas áreas metropolitanas do Porto e Lisboa, três mil e quinhentos

euros  mais IVA.”  alínea  b)  “Municípios  capitais  de  distrito,  não  integrantes  em  áreas

metropolitanas, três mil euros” alínea c) “Restantes Municípios, dois mil e quinhentos euros

mais IVA”  depois diz  “Além do previsto ainda tem que se pagar mais uma anuidade e mil

euros, em função do número de...”-----------------------------------------------------------------------------

----- O Senhor Presidente não pagou, não sei se não pagou, dou-lhe os parabéns por esse

facto, porque está nas condições de participação, está na ficha de inscrição para todos os

municípios, mas eu  nem sequer pus em questão se pagou, se não pagou, não falei de nada

disso, agora o que está é aqui definido nas condições e está no site e está nas cidades de

excelência ponto org., tem depois o separador de rede, depois tem regulamento e é só ler

por ali abaixo, não tem nada que saber.----------------------------------------------------------------------

----- Mas, o Senhor Presidente continuou sem responder a uma coisa importante que os

meus colegas puseram é, porque é que não temos regulamento? É isso que precisamos

saber,  porque  o  Senhor  Presidente  responde,  responde,  responde,  mas  ao  que  lhe

perguntamos não responde. Porque é que nós não temos regulamento, Senhor Presidente?-

----- O Senhor Presidente acabou por não conseguir responder à questão que lhe tinham

posto antes que é, porque é que não existe regulamento? É essa a questão que tinham

posto e é isso que nós precisamos de saber.---------------------------------------------------------------

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

----- “Em relação ao projeto “SMARTA 2” vamos ser pragmáticos e é isso que estamos a

discutir, queria perguntar ao Senhor Presidente da Câmara, antes de mais dizer-lhe que é

uma ideia interessantíssima, ligar o comboio às localidades, acho que era por esse prisma

que  deveríamos  estar  a  discutir  este  ponto,  acho  que  é  um investimento  também nas

freguesias,  fala-se  tanto  no  investimento  nas  freguesias,  creio  que  será   também  um

investimento nas freguesias.-------------------------------------------------------------------------------------

-----  Queria-lhe  fazer  uma  pergunta  de  que  forma,  se  vai  haver,  se  pode  haver,

independentemente  destas  aqui  funcionarem  ou  não  funcionarem,  queria-lhe  fazer  uma

pergunta, pode haver efetivamente bicicletas destas nas freguesias a fazer algum tipo de

ligação entre as pessoas e o comboio? Porque o comboio não vai à casa das pessoas.-------
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----- Quais são as vantagens deste projeto “SMARTA 2” para as freguesias por onde passa o

comboio?”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Hilário, a informação que tenho é que o regulamento estará para vir em breve, terá que

vir  aqui  naturalmente,  é um regulamento que tem eficácia externa portanto terá que vir,

espero que venha na próxima reunião da Assembleia Municipal, porque é essa a informação

que tenho, o processo está bastante adiantado.------------------------------------------------------------

----- Relativamente à questão colocada pelo Senhor Presidente da Junta de Macinhata, o

objetivo é efetivamente esse, sobretudo nas questões e nos locais onde há comboios, haver

a possibilidade, através das estações e apeadeiros terem acesso às bicicletas para depois

fazerem  os  movimentos  para  casa.  É  este  o  financiamento,  também  outras  matérias,

nomeadamente através do incentivo, por aí.-----------------------------------------------------------------

----- É esta a ideia que eu tenho de que seja este projeto.-----------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente da Câmara, qual é o prazo para se fazer a adesão a este projeto?---

------ Vou abreviar Senhor Presidente, a questão é esta, o Senhor Presidente disse que o

regulamento estava em fase de elaboração e que está bastante avançado, que virá cá na

próxima reunião na Assembleia Municipal, por ventura. Porque é que não vem então esta

proposta junta com o regulamento? É só a questão que tenho a colocar.”--------------------------

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

----- “Senhor Presidente, desculpe eu ser chato e ser insistente, mas tenho este problema,

ler os documentos que nos apresentam, estou farto de explicar isto.---------------------------------

----- Na proposta ao Executivo, Pedro, não diz nada disso, nem diz o que tu perguntaste,

nem diz  o que o Senhor  Presidente  respondeu.  Diz  concretamente que,  nos termos do

projeto aprovado pela Comissão Europeia, o orçamento previsto para implementação deste

projeto em Águeda é de noventa e oito mil trezentos e cinquenta euros, que inclui, custos do

pessoal do quadro da Câmara Municipal, custos de disseminação do projeto e aquisição de

serviços, sendo as despesas elegíveis a cem por cento até perfazerem aquele valor. Os

custos com o pessoal totalizam- sessenta e dois mil trezentos e cinquenta euros e os custos

com a aquisição de serviços- trinta e seis mil euros, disseminação -edez mil euros, serviços

de apoio à implementação do projeto - vinte e um mil euros e deslocações para participação

nas reuniões de trabalho da parceria – cinco mil euros.--------------------------------------------------

----- Eu ouvindo aqui o Pedro, estava quase para alterar o meu sentido de voto, porque,

sinceramente, a ideia do Pedro era excelente, nós pormos estações nas freguesias onde

pára o comboio, para que todas as pessoas pudessem ter acesso a apanhar a bicicleta até
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casa, estou-me a lembrar do Pedro em Macinhata que tem, por exemplo, os alunos que

estão no Beco, têm que andar quase quatro quilómetros e têm que subir um espaço muito

grande, seria uma ideia excelente, mas ela não está aqui proposta, esta proposta não tem a

ver com nada disto.-------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Eu sei o que é que tu perguntas-te e ouvi o que é que o Senhor Presidente respondeu,

mas ele respondeu a uma coisa diferente do que está na proposta.----------------------------------

-----  Nós discutimos aqui  as coisas,  nesta Assembleia e dizemos uma coisa e acontece

outra,  provavelmente  existe  previsto,  Senhor  Presidente,  como  o  Senhor  disse,  existe

previsto na sua cabeça estações e bicicletas apara as freguesias, mas na proposta que o

Senhor levou à Câmara, não diz nada disso e na proposta que vocês aprovaram.---------------

----- Há um bocadinho fiz a pergunta, sei que o senhor Presidente da Assembleia Municipal

fica muito chateado comigo é, o Senhor Presidente lê as propostas que traz aqui? Não da

Assembleia Municipal, o Senhor Presidente da Câmara.”------------------------------------------------

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

----- “Vou procurar ser breve, há pouco perguntei ao Senhor Presidente ou pedi ao  Senhor

Presidente que concretizasse melhor este projeto, em que é que consistia,  até porque a

Senhora  Deputada  Isabel  Ferreira  trocou  alguns  e-mails  com  o  Senhor  Presidente,

solicitando esclarecimentos quanto à dinâmica deste projeto a toda a concretização deste

projeto e de facto foi-lhe referido de forma muito sucinta e singela  “sim,vão ser criados

parques” isto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Macinhata do Vouga vem aqui referir a

existência  desses  postos  junto  dos  apeadeiros,  ou  veio  perguntar,  dando  ideia  de  que

saberia até mais do projeto do que o Senhor Presidente da Câmara, o que não me espanta,

porque ouvimos aqui há pouco o Senhor  Presidente da Câmara referir, que de facto era a

ideia que tinha desse projeto, a ideia, não era o próprio projeto.---------------------------------------

-----  Por isso,  parece-me que quanto a isto, parece-me que ficamos esclarecidos,  pouco

esclarecidos, mas ficamos esclarecidos.”---------------------------------------------------------------------

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

----- “Penso que a a Drª. Isabel trocou e-mails com o Senhor Vice-Presidente, não foi? Muito

obrigada.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Efetivamente, como eu não li  a proposta, ocorre-me olhar para a página dois,  e na

página dois da nossa proposta ao Executivo diz uma coisa muito simples” O objetivo deste

projeto – de acordo com os termos de referência do aviso de  concurso – é a implementação

de quatro projetos demonstradores de mobilidade partilhada sustentável.” ,  depois diz aqui

uma série de coisas e depois fala de uma coisa muito simples, as Entidades são Tirol na
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Áustria,Trikala na Grécia, Brasov na Roménia e Portugal, Águeda. Este projeto cinje-se aos

que  já  estão  neste  momento  a  estudar  a  implementação  de  novos  serviços  para

complementar os serviços de mobilidade já existentes, nomeadamente Grécia e Portugal, ao

iniciar uma nova era de mobilidade partilhada como é a Roménia ou ainda atrás que dizem

que  pretendem  avançar  nos  próximos  anos,  está  aqui  completamente  explicado,

pretendemos  e  estamos  a  desenvolver  novos  processos  de  mobilidade

partilhada.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Depois fala aqui, claramente também, em todo o texto na questão do comboio.------------

-----  Segundo  as  orientações  do aviso  do concurso e  uma vez que Águeda  já  tem um

sistema de bicicletas elétricas partilhadas, aqui é que bate porque efetivamente não está o

beÁgueda Dois, porque o Um funcionou plenamente, o Dois falta-nos o regulamento para

colocarmos  a  funcionar  e  até  aqui  estivemos  impedidos,  por  outras  questões  que  já

expliquei, “ o demonstrador estenderá o sistema para as áreas rurais, com o intuito de ser

utilizado  de  forma  complementar  aos  comboios  existentes  na  Linha  do  Vouga,

especialmente  para  jovens/estudantes  que  se  deslocam  diariamente  para  as  escolas

situadas  no centro  da  cidade,incluindo  um aplicativo  para  planeamento  de  de  jornadas

multimodais,  disponibilizando  como  desktop  e  aplicativo  móvel  “   estamos  aqui  a  falar

claramente do que é que estamos aqui a fazer, complicações com todas estas questões e

no  fundo  a  incentivarmos  questões  o  uso  de  aplicações  multimodais  para  quem utiliza

nomeadamente a questão do comboio.-----------------------------------------------------------------------

----- Nós estamos a perceber isto, se nós podermos criar com isto condições para que estes

jovens que usam o comboio, utilizem também outros meios, nomeadamente a bicicleta, para

que possam vir no comboio e depois aqui na cidade deslocarem-se também na bicicleta,

penso que é este o grande objetivo que nós temos aqui. É esta a ideia que nós queremos

desenvolver.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  O projeto é este,  o financiamento  é este e vamos ver  se somos capazes de fazer

qualquer coisa que efetivamente valha a pena ver, se nos deixarem, naturalmente.”------------

-----  Não havendo mais intervenções acerca deste ponto da ordem de trabalhos, o Senhor

Presidente da Mesa colocou-o a votação, tendo-se verificado que a Assembleia, deliberou

aprovar por maioria  a proposta da Câmara Municipal de  adesão ao projeto de parceria

Europeia  “SMARTA 2 “,  com três abstenções do grupo municipal do PSD e cinco votos

contra, doze votos a favor do grupo municipal do Movimento Juntos, três voto contra do

grupo municipal do CDS e do grupo municipal do PS quatro votos contra.--------------------------

----------------------------------------DECLARAÇÃO DE VOTO -----------------------------------------------

----- Carla Eliana da Costa Tavares – PS; ------------------------------------------------------------------
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----- Senhor Presidente apenas para informar e fazer declaração de voto no sentido de que o

Partido  Socialista  votou  contra  porque  a  proposta  tal  e  qual  como  se  apresenta,  pela

Câmara  Municipal,  enferma  de  uma  imprecisão,  nomeadamente  fazendo  referência  ao

sistema que todos sabemos que não se encontra em execução e parece-nos que estar a

aprovar uma proposta com esta indicação que todos sabemos não corresponder à verdade,

não seria adequado.------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Além disso gostaríamos que e tentamos que assim fosse, que a execução deste projeto,

a forma como ele se vai implementar, pudesse estar mais concretizada, isso acabou por não

ficar claro e apenas e só por essa razão, os quatro elementos do Partido Socialista votaram

contra.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 3.27.9 – Projeto de Parceria Europeia “BLOCK4-COOPC2 – SUDOE; ---------------------

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

----- “Trata-se de um convite da Associação Industrial do Distrito de Aveiro para fazer parte

desta  rede,  é  uma rede com a qual  se  pretende  criar  uma ferramenta  para  as  nossas

empresas que nos parece que será útil para todas as nossas empresas que queiram aderir

a esta rede.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- É esta a proposta que nós trazemos, trazem aqui um conjunto de meios financeiros,

precisamos de alocar ao nosso orçamento, sendo naturalmente e volto a dizer aqui, um

projeto também ele europeu e completamente financiado.”---------------------------------------------

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

-----  “Senhor  Presidente,  não  sei,  provavelmente  será  um lapso,  mas  a  proposta  diz  a

determinada altura que representa um compromisso municipal de vinte e seis mil euros, mas

deve ser um compromisso anual, porque no conjunto o compromisso é de cento e seis mil

euros, está errado.--------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Creio que nós já entramos num projeto de apoio a esta tecnologia, é verdade Senhor

Presidente da Câmara? Ou estou enganado? Tenho memória que já financiamos um projeto

de experiência na área desta tecnologia aqui há uns quatro anos, presumo.-----------------------

----- Não tenho a certeza, mas se sim, era bom termos acesso aos resultados dessa parceria

que é uma coisa que também falta neste documento.----------------------------------------

----- Em primeiro lugar não nos é dada nenhuma boa explicação para que é o BLOCKCHAIN

em termos tecnológicos, não nos é dito quais são as vantagens desta tecnologia em relação

às  outras,  não  nos  é  dito,  pelo  menos  de  uma  forma que  todos  sejamos  capazes  de

compreender.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Vamos gastar cento e seis mil euros mas não sabemos quais são os objetivos definidos

para o projeto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- Vamos gastar cento e seis mil euros e não temos nenhuma referencia em indicadores

de desempenho ou indicadores que nos permitam avaliar o desempenho das entidades que

participam neste projeto.------------------------------------------------------------------------------------------

----- Isto, independentemente da confiança que nós temos nas instituições e temos, temos a

confiança  na  Associação  Industrial  do  Distrito  de  Aveiro,  temos  confiança  na  Câmara

Municipal,  temos  confiança  na  Universidade  de Aveiro,  temos confiança  numa série  de

organismos, mas não é uma confiança cega.----------------------------------------------------------------

----- Quando nos pedem cento e seis mil euros para fazer o que quer que seja, têm-nos de

dizer muito bem para o que é que é, como é que vai ser feito o projeto em termos de metas

temporais,  que objetivos têm que ser atingidos em cada um desses momentos e depois

como é que se procede à avaliação dos resultados do investimento.”--------------------------------

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

----- “ Esta tecnologia, devo confessar, embora leia um bocado, não percebo nada disto, mas

fiquei com uma dúvida e gostava que o Senhor Presidente me esclarecesse, aliás ainda lhe

fazia mais, que era uma proposta.------------------------------------------------------------------------------

----- Isto chegou às mãos da Câmara, não estou errado, porque a AIDA não podia participar,

não é assim Senhor Presidente? Correto.--------------------------------------------------------------------

-----  A  minha questão  é  simples,   e  nós  ouvimos  a  AEA – Associação  Empresarial  de

Águeda? Não ouvimos pois não? Não faria sentido nós ouvirmos a AEA? Se isto é para as

empresas, foi o Senhor Presidente que disse, então vamos fazer com as empresas, a minha

proposta é muito simples, em vez de andarmos aqui na guerra, Senhor Presidente tire a

proposta e chame a AEA, vamos dialogar com eles.”-----------------------------------------------------

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

----- “ Se há pouco vim aqui levantar questões acerca de uma outra proposta em que com

ausência de informação nos era proposto gastar três mil euros ano, aqui os valores que

estão em causa são manifestamente superiores e a ausência de informação, a ausência de

relação custo beneficio mantem-se a mesma.-------------------------------------------------------------

-----  Por  isso,  Senhor  Presidente,  parece-me  que  mais  uma  vez  temos  aqui  o  mesmo

problema, falta de informação concreta, dos efeitos, dos benefícios, enfim, do retorno que

esta quantia total, já não são só três mil euros ano, que nem sabemos depois quanto é que

seria, mas esta quantia já está quantificada, cento e seis mil euros em quatro anos, qual é o

custo beneficio, qual é o retorno que este investimento trará?------------------------------------------

----- Depois, o Carlos Almeida antecipou-se mas também eu vinha colocar essa questão, se

a Associação Empresarial  de Águeda foi  ouvida? Se não seria curial  e  uma vez que a

intervenção  da  Câmara  Municipal  surgiu  aqui  perante  a  impossibilidade  da  própria
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Associação Empresarial de Águeda integrar esta parceria, se não seria curial por parte da

Câmara Municipal fazer acompanhar esta proposta de um parecer ou se quiserem de uma

espécie de carta de recomendação ou de boa informação por parte desta nossa Associação

Empresarial.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “E não é que eu concorde, concordo completamente, acho que falta aqui uma coisa

fundamental que é percebermos e percebermos diretamente das nossas empresas.-----------

-----  A AIDA faz parte e é parceira deste projeto,  mas independente desta questão nós

precisamos de saber  exatamente no nosso tecido empresarial  qual  é  o  interesse disto,

efetivamente acho que é um elemento que falta aqui e falta claramente. ---------------------------

Fomos  convidados  pela  AIDA,  os  resultados  desta  candidatura  saíram agora,  mas  nós

precisamos concretamente de perceber isso.---------------------------------------------------------------

----- Vamos retirar e auscultar a Associação Empresarial, é preciso termos nota que muitas

das nossas empresas são associadas da  Associação Empresarial de Águeda, mas outras

são  da  AIDA  e  outras  até  conseguem  ser  das  duas,  nós  precisamos  de  auscultar  e

percebermos o real alcance desta medida, portanto retiro.”--------------------------------------------

------ 3.27.10 – Aquisição de serviços de manutenção para apoio às aplicações SIGMA,

utilizadas no Município de Águeda e nas Juntas de Freguesia; ----------------------------------

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

-----  “Senhor  Presidente,  são  um  conjunto  de  aplicações  que  são  absolutamente

fundamentais  para  o  funcionamento  da  Câmara,  é  a  prestação  destes  serviços  de

manutenção destas aplicações informáticas para dois mil e dezanove a dois mil e vinte e

dois.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Ao contrário das outras propostas esta proposta vem relativamente fundamentada e

conta o historial do processo. -----------------------------------------------------------------------------------

----- Basicamente aqui o que se diz é, em dois mil e treze foi feito um ajuste direto com uma

empresa,  não  vou  dizer  qual  é,  que  comprou  uma  aplicação  que  permite  à  Câmara

Municipal sobretudo mas também às juntas de freguesia, tirar proveito da desmaterialização

e dos serviços digitais.--------------------------------------------------------------------------------------------

----- Esse contrato foi feito por ajuste direto em dois mil e treze e a questão que se põe

agora é, só essa empresa, essa empresa é que é a proprietária do software, é ela que

presta  o serviço,  as  atualizações,  etc.,  portanto,  a decisão mais  racional  é renovarmos,

fazermos  uma nova  adjudicação  a  esta  empresa,  para  renovarmos  o  contrato  e  assim

podermos manter a aplicação e a manutenção que é feita.----------------------------------------------
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-----  A  questão  que  aqui  se  põe  é  que  com  estes  géneros  de  contrato  em  que  a

concorrência,  no  momento  inicial,  não  existe,  ela  pode  não  existir  por  diversas  razões,

atenção não estou a lançar nenhum anátema à forma como foi feita a adjudicação inicial,

estou a dizer que o facto é que foi feito um ajuste direto para a adjudicação inicial,  mas

depois a Câmara Municipal fica refém do contrato estabelecido com uma empresa porque

só ela é que pode fazer as atualizações do software, etc,etc, etc.-------------------------------------

----- É a mesma coisa que comprarmos um computador PC que só admite programas da

Microsoft e depois temos de estar eternamente a renovar contratos com a Microsoft para

podermos manter o computador a funcionar.----------------------------------------------------------------

-----Isto vem a propósito do que aconteceu com os parquímetros, é semelhante, há muitos,

muitos anos, antes do Senhor Presidente da Câmara ser  Presidente da Câmara ou Vice-

Presidente ou o que quer que seja, aqui há uns anos foram adquiridos uns parquímetros, os

parquímetros tinham um software com que trabalhavam, entretanto o contrato acabou, mas

como só aquela empresa que era proprietária do software e o hardware, não me lembro

bem qual era a explicação, tinha que ser daquela marca, não podia ser de outra. O facto é

que a Câmara Municipal fica refém de um contrato que foi estabelecido, neste caso, trinta

anos antes, salvo erro----------------------------------------------------------------------------------------------

-----Entendo que devemos ser cuidadosos sempre nas propostas que vamos aprovando.-----

----- Até pode ser por motivos de mérito, a empresa pode ter um produto tão bom que se

torna  imprescindível  para  o  trabalho  da  Câmara  Municipal,  mas  se  há  no  mercado

concorrentes, então o processo tem que ser aberto desde o início à concorrência.--------------

----- É só esta observação que tenho a fazer sobre este assunto.”------------------------------------

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

----- “ Senhor Presidente, só para esclarecer … começou muito antes, em mil novecentos e

noventa e quatro, é aí que é escolhida a MEDIDATA para A Câmara Municipal, e atenção é

processo perfeitamente normal porque genericamente há duas empresas de software que é

a MEDIDATA e a AIRC também depois há a PRIMAVERA mas é uma coisa absolutamente

residual que são as empresas de software autárquico que existem.----------------------------------

-----  Há aqui  uma questão que efetivamente o Dr.  Miguel  tem inteira razão,  quem é da

Medidata vai ter sérias dificuldades em deixar de ser da Medidata, porquê? Porque vai ter

que alterar profundamente e vai ter que se prepara para uma revolução interna enorme e

quem é da AIRC a mesma coisa, nós temos um número muito significativo, diria a maioria

das câmaras do País são Medidata, a AIRC também tem um número muito significativo,

mas penso que ligeiramente inferior, a Primavera é uma coisa absolutamente residual.--------
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-----  É isto,  todas as nossas aplicações informáticas,  de urbanismo,  atendimento,  todas.

Tudo o que nós temos a funcionar acaba por funcionar dentro deste sistema o tal sigma que

é uma marca da Medidata, portanto é com a Medidata que temos que fazer este negócio.----

-----Atenção, isto repercute-se com todas as Câmaras, todos os anos, não é aqui nada de

anormal.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----- Não havendo mais inscrições para intervir acerca deste ponto da ordem de trabalhos, o

Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação,  tendo-se verificado que a Assembleia,

deliberou  por  maioria,  com  uma  abstenção  do  CDS,  aprovar  a  Proposta  da  Câmara

Municipal  para  aquisição  de  serviços  de  manutenção  para  apoio  às  aplicações

SIGMA,utilizadas no Município de Águeda e nas Juntas de Freguesia.------------------------------

-----3.27.11  –  Abertura  de  procedimento  por  concurso  público,  sem  publicidade

internacional, para locação de equipamento informático para o Município de Águeda.--

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

----- “Trata-se também de locação de equipamentos durante dois mil e vinte a dois mil e

vinte e três, um total de duzentos e quarenta e seis mil euros.”----------------------------------------

-----  Não havendo inscrições para intervir  acerca deste  ponto da ordem de trabalhos,  o

Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação,  tendo-se verificado que a Assembleia,

deliberou  por  unanimidade aprovar a  Proposta  da Câmara Municipal  para abertura  de

procedimento  por  concurso  público,  sem  publicidade  internacional,  para  locação  de

equipamento informático para o Município de Águeda.---------------------------------------------------

-----3.28 – Tomada de Conhecimento do Relatório Semestral; ------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente da Câmara, só queria perguntar-lhe uma coisa em primeiro lugar,

diz aqui a deliberação do Executivo de dezassete do nove, “esta proposta foi aprovada por

unanimidade”é o que está aqui.  Os relatórios não são aprovados em Executivo,  como é

natural.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Permita-me então que diga algumas coisas sobre este relatório ou que lhe faça algumas

perguntas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  A cada ano venho aqui falar dos orçamentos, a questão de que estamos a aprovar

orçamentos que não nos servem para nada.----------------------------------------------------------------

----- Nesta Assembleia, na correspondência, recebemos a carta da DGAL a informar, pelo

segundo ano consecutivo, não atingimos os oitenta e cinco por cento de receita e agora

vejam.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O ano passado este mesmo relatórios, primeiro semestre, dois mil e dezoito, apontava
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para uma taxa de execução de trinta e três ponto quarenta e quatro, taxa de execução no

primeiro semestre de dois mil e dezanove, da receita é de trinta e um por cento.-----------------

----- Deixo essas considerações para os meus caros amigos quando estiverem a votar o

orçamento, fazerem um bocadinho de exercício à vossa consciência.-------------------------------

----- Relativamente ao relatório, tinha só duas ou três perguntas que queria que me ajudasse

a responder e a primeira delas prende-se com combustíveis.-----------------------------------------

----- Sei que compramos carros elétricos, sei que temos investido bastante na substituição

de energias,  desculpem,  sujas  por  limpas,  mas andamos a  comprar  bicicletas  elétricas,

carros elétricos, veículos que não poluem e depois gastamos mais combustível. Este ano

temos uma subida de combustível de trinta e dois vírgula vinte por cento.--------------------------

----- Não vou falar de eletricidade porque o Sr. Revisor de Contas é claro quando nos diz

que, importa referir que esta rubrica deveria ser sujeita a uma especialização económica,

portanto, sobre essa matéria vou deixar apara vocês.----------------------------------------------------

----- Agora tenho uma pergunta para o Senhor Presidente, falamos aqui e nomeadamente os

Senhores Presidentes da Junta andam-se sempre a queixar com falta de dinheiro e eu vim

aqui  ver,  deslocações  e estadas,  cento  e vinte mil  euros,  vinte  e quatro mil  contos  em

deslocações e estadas, para quem está a ver, página catorze, mais ou menos a meio do

quadro, conta seis dois dois dois sete (62227) deslocações e estadas, vinte e quatro mil

contos, há uma razão média de quatro mil contos por mês, vinte mil euros, isto dá para

andar de avião como...---------------------------------------------------------------------------------------------

----- Senhor Presidente, onde é que a gente gasta tanto dinheiro em deslocações e estadas?

Gostava que me explicasse.--------------------------------------------------------------------------------------

----- Deixe-me dizer-lhe uma coisa, devia parabeniza-lo, estou a ser injusto, o ano passado

gastamos  duzentos  e  quinze,  no  primeiro  semestre,  quarenta  e  três  mil  contos  em

deslocações e estadas, reduzimos cerca de quarenta e cinco por cento, portanto no ano

passado gastamos qualquer coisa como oito mil contos por mês em deslocações e estadas.-

-----  Senhor  Presidente  com certeza que me vai  ajudar  porque o Senhor  Presidente  de

certeza que leu este documento, portanto sobre ele não tem dúvidas.”------------------------------

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

-----  “Na primeira reunião desta sessão da Assembleia  Municipal  e no período antes da

ordem  do  dia  eu  questionei  o  Senhor  Presidente  da  Câmara  acerca  de  uma

correspondência que teria sido enviada pela DGAL referente, ao alerta por causa da receita

do Município em dois anos consecutivos,  ou seja em dois mil  e dezassete e dois  mil  e

dezoito ser inferior  em mais de oitenta e cinco por cento aquilo  que estava previsto no

orçamento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----  Curiosamente  e  depois  de  lido  este  relatório,  não  vi  nenhuma  nota  ou  nenhuma

referência  a esta situação que me parece preocupante,  por  isso perguntava-lhe Senhor

Presidente e uma vez que neste momento já estamos em outubro, já quase no final do ano,

perguntava-lhe se neste momento, qual é o estado atual da execução da receita prevista, ou

melhor, da execução da receita comparando com a  execução receita prevista no orçamento

para este ano de dois mil e dezanove.”------------------------------------------------------------------------

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

----- “ Relativamente à questão colocada pelo Dr. Carlos Almeida, nós estamos aqui a tentar

contactar a nossa responsável pelo setor financeiro porque indiscutivelmente, esses valores

não serão de andar de avião e muito menos de dormidas em hotéis só, não podem ser, com

toda a certeza é uma rubrica que agrega um conjunto de outras coisas e que lhe farei

chegar, a si e a todos os Membros da Assembleia o esclarecimento disto, porque não pode

ser de outra maneira.-----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente ao desempenho deste ano, nós estamos com uma receita relativamente

superior  há do ano passado.  A questão dos oitenta e  cinco por  cento,   inclusivamente

tivemos o cuidado de perguntar aos nossos Revisores, efetivamente há esse alerta que é

dado pela DGAL, quando isso acontece, está previsto na lei e trata-se meramente do alerta

porque não tem implicações rigorosamente nenhumas, como bem sabemos, mas tivemos

esse cuidado, inclusivamente de percebermos o que é que deveríamos fazer e se havia

alguma  coisa  a  fazer  de  imediato,  foi  essa  a  informação  que  nos  deram  os

Revisores.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------  3.29 – 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. ---------------------------------------------------------------------------

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

----- “Antes de passar a palavra ao Senhor Presidente, informo que é meia noite, nos termos

do Regimento tenho que perguntar à Assembleia se vamos concluir isto finalmente hoje, é

óbvio, muito bem, agradeço.-------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Dado o adiantado da hora vou procurar ser breve.--------------------------------------------------

----- Duas questões, a primeira tem a ver com a atividade do Município, sei que estas obras

são,  em  primeira  linha,  da  responsabilidade  da  ADRA,  mas  não  posso  deixar  de  lhe

questionar, porque essa tem sido uma preocupação das pessoas que residem em Ois da

Ribeira, quando é que estarão finalmente concluídas as obras? Se vai ou não vai ser feita
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uma repavimentação após após a colocação daquele alcatrão, são remendos no fundo, se

vai ser feita ou não a repavimentação? E para quando é que está prevista essa obra? --------

----- Perguntar-lhe também, porque na informação que vem do Dr. Pontes Amaro tem,  a

páginas tantas, uma informação referente à elaboração de uma minuta e carta a enviar para

aquela empresa que se terá abusivamente instalado no Parque Empresarial do Casarão e

que eu agora, desculpem, por cansaço, não me estou a conseguir recordar do nome, mas

todos sabem do que é que estou a falar. Então, tem lá uma informação de elaboração de

minuta de carta a enviar para essa dita empresa.----------------------------------------------------------

-----Duas  perguntas,  já  agora,  Senhor  Presidente  perguntava-lhe  qual  era  o  teor  dessa

carta? O que é que a Câmara Municipal quis dizer a esta empresa?---------------------------------

-----  A  segunda  questão,  porque  não  vi  essa  informação  na  restante  participação  da

atividade, nomeadamente no que se refere à informação jurídica, se a Câmara Municipal já

se constitui assistente neste processo? Se não, quando é que o pensa fazer?”-------------------

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

----- “Senhor Presidente, página catorze, o Senhor Presidente fala sobre o PEC e diz ”Sobre

o  PEC,  no  seguimento  da  discussão  pública  do  Estudo  de  Impacto  Ambiental  (EIA)na

segunda fase, foi emitido o título único ambiental, número xpto, a tantos do tantos” vinte e

cinco do seis, lembro que a Assembleia, em Valongo, foi a vinte e sete “documento que

substitui  o  termo Declaração de Impacto Ambiental  (DIA) previsto no regime jurídico  de

avaliação de Impacto Ambiental”  diz a seguir “o referido TUA, apresenta como condição

prévia à construção, a elaboração de um estudo de tráfego relativamente à acessibilidade

global ao PEC”.------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Senhor Presidente, se bem me lembro, quando falámos lá da empresa do betão e do

betuminoso, o Senhor Presidente disse que já tinha chegado o parecer sobre o estudo de

Impacto Ambiental, correto? Porque é que não referiu que ele vinha condicionado? Porque

se vinha… mais,  eu hoje  continuo a  saber,  do  ponto  de vista  prático,  pelos  vistos não

chegou nada porque nós não resolvemos o problema, não é?-----------------------------------------

----- A justificação que se deu lá na altura continua a ser pertinente. É o que me parece.-------

-----  Queria agarrar  no tema que a Senhora Deputada Carla  falou,  sobre esta empresa

Socibeiral e queria perguntar, mais diretamente ao Senhor Presidente o seguinte, lembro

que essa carta que a Senhora Deputada referiu, está nas informações do Dr. Pontes Amaro,

tem data,  nas informações do Dr. Pontes Amaro, um mês após os Membros da Assembleia,

os  líderes  dos  Grupos  Municipais,  juntamente  com  os  Vereadores  da  oposição,  ou  se

quiserem,  Vereadores  da oposição   juntamente  com os  líderes  dos  Grupos  Municipais,

terem feito uma queixa que todos nós conhecemos.------------------------------------------------------
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----- Nós demoramos um mês a enviar uma carta à empresa em causa? Pergunto.--------------

----- Segunda pergunta, como é que está a queixa que o Senhor Vice-presidente da Câmara,

Dr. Edson, fez às entidades competentes?-------------------------------------------------------------------

----- Terceira, quem são aqueles Senhores, parecem guardas que lá estão, quem são eles?

São funcionários da Câmara? São contratados da Câmara? São contratados da empresa? A

Câmara deu autorização? A que pretexto é que eles lá estão? Parece-me que estão lá a

viver, vi lá antenas parabólicas, aquilo também não são condições para se viver ali, o que é

que eles lá estão a fazer?-----------------------------------------------------------------------------------------

-----  Quarta  questão  que  me  parece  a  mais  importante,  isto  é,  digamos,  legal  e

politicamente?  Volveram-se,  grosso modo,  quatro  meses,  tempo suficiente  para  resfriar,

para analisar, para ponderar, para falar com quem tem que falar, para agir o que tem que

agir  e  hoje  politicamente  o  que  é  que  o  Senhor  Presidente  nos  tem  a  dizer  sobre  a

colocação daquele projeto, naquele espaço.-----------------------------------------------------------------

----- A Câmara de certeza que tem uma ideia.---------------------------------------------------------------

----- A empresa que me parece que incorreu aqui numa ilegalidade, desculpem, eu não sou

técnico, estou a medir as palavras com algum cuidado, merece a confiança da Autarquia?

Ponto número um.---------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Ponto número dois, o projeto, depois de chamada a atenção para as questões e os

perigos ambientais  e etc,  toda a ordem que foram levantados,  não só por nós,  que me

lembro,  pela Abimota,  por  muitos empresários que lá  têm projetos,  a Câmara Municipal

mantem a mesma ideia sobre a implementação daquele projeto, naquele local?-----------------

----- Três, penso que este ponto, que é deveras importante, aliás foi motivo de uma grande

discussão, na última Assembleia, deveria ter nestas informações do Presidente um capítulo

próprio que nos permitisse elucidar de uma outra forma sobre esta matéria.-----------------------

----- Gostava de ouvir o Senhor Presidente sobre isto”.---------------------------------------------------

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

----- “Antes de mais, queria felicitar, porque ainda não tive essa oportunidade, a Ana Miguel

dos Santos e o PSD, pela sua eleição para a Assembleia da Republica e aguardamos que a

nossa camarada Carla Tavares assuma também funções para continuação do excelente

trabalho que vinha desenvolvendo na Assembleia da Republica.--------------------------------------

----- Referindo-me à informação que nos foi enviada pelo Senhor Presidente, página catorze,

vem  mencionado  de  forma  muito  resumida  o  assunto,  infraestruturas  rodoviárias  e

ferroviárias,  onde se refere a requalificação da zona envolvente à estação ferroviária  de

Águeda, que aguarda o envio, por parte da IP, da minuta do protocolo a celebrar, no sentido

da cedência do edifício da estação e terrenos adjacentes, ao Município de Águeda.------------
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----- Espero que este processo se desenvolva o mais rápido possível e que avancem as

obras de requalificação, dando uma imagem renovada aquela zona da cidade.-------------------

----- Quero, no entanto, deixar aqui uma sugestão  que não tendo a ver com a estação é

uma questão de elementar justiça para as populações que foi bastante falada há alguns

anos atrás, mas entretanto, foi sendo esquecida e nunca chegou a ser concretizada, sugiro

pois que o Senhor Presidente da Câmara, aproveitando o facto de os transportes públicos

em geral e a ferrovia em particular estarem cada vez mais na ribalta dos discursos políticos,

faça as diligências  necessárias junto da IP,   para que seja construido um apeadeiro no

Casaínho de Cima, junto à passagem de nível.-------------------------------------------------------------

----- No local existe espaço para a sua implementação e acho que o investimento seria de

pouca monta, tendo em conta as vantagens para os residentes naquela área, bastando para

isso que haja vontade das entidades envolvidas.-----------------------------------------------------------

-----  Chamo a atenção para o facto  de que a população  daquela  zona sempre teve os

incómodos da passagem do comboio e nunca o pode utilizar.------------------------------------------

----- Lembro ainda, que estando a dois quilómetros do centro da cidade, não existe no local

nenhum tipo de transporte público,  sendo que, principalmente as pessoas idosas e com

alguma dificuldade de mobilidade, estão sempre dependentes de familiares ou do serviço de

táxis para as suas deslocações à cidade.---------------------------------------------------------------------

----- Quero também, falar sobre o rio Cértima e salientar o apoio financeiro conseguido, que

foi aprovado pelo Governo para que as Câmaras de Águeda e Oliveira do Bairro procedam à

limpeza do rio. É certo que será necessário fazer muito mais, mas tem que se começar por

algum lado e este poderá ser um bom princípio.------------------------------------------------------------

----- Parece-me que se deveriam ter feito todos os possíveis para trazer também para este

processo os Municípios de Anadia e Mealhada, onde, segundo o que tem vindo a público,

estarão algumas das fontes poluidoras do rio, estando estes Municípios vizinhos também

interessados na sua limpeza e despoluição.-----------------------------------------------------------------

-----  Sabendo que quanto mais entidades estiverem envolvidas,  mais difícil  se torna, por

vezes, o agilizar dos processos, mesmo assim acho que foi uma oportunidade perdida que

estes dois Município não estejam envolvidos.--------------------------------------------------------------

----- Nas Assembleias Municipais de Anadia e Mealhada já foi abordado este assunto, dando

nota  do  seu  descontentamento  e  também  na  Assembleia  da  CIRA  ,  no  dia  trinta  de

setembro, esta situação foi mencionada.---------------------------------------------------------------------

----- Pergunto ao Senhor Presidente da Câmara, se estes Municípios foram de alguma forma

contactados para fazerem parte deste processo? ---------------------------------------------------------

-----  Na  página  dezassete,  referente  à  requalificação  urbana  no  centro  da  cidade,
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independentemente de se concordar ou não com o tipo de alterações em curso, e pese

embora,  o  Senhor  Presidente  quando  questionado  por  mim,  numa  das  Assembleias

anteriores,  tenha  garantido  que  tudo  estava  a  decorrer  dentro  dos prazos  em absoluta

normalidade,  as  obras  decorrem  com  demasiada  lentidão  e  os  incómodos,  para  quem

necessita de circular  na cidade,  são por demais evidentes,  chegando mesmo a assumir

contornos de autentico labirinto.---------------------------------------------------------------------------------

----- Todos sabemos que as obras geram sempre transtornos mas deviam ser planeadas de

outra  forma  para  não  haverem  intervenções  em  várias  ruas  ao  mesmo  tempo  e  tão

demoradas.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Falar por último ou sendo um dos últimos facilita muito o trabalho, não me vou referir

aos temas que já foram abordados, mas para que conste, digo que também nos preocupam.

----- Quero obter melhor informação sobre um assunto que já foi referido nesta sessão pelo

que  venho  solicitar  que  sejam  enviadas  para  o  Grupo  Municipal  do  CDS,  pela  forma

habitual,  se  não  se  importar  Senhor  Presidente,  que  é  a  forma  de  nós  tomarmos

conhecimento dos assuntos, as atas e as convocatórias da Comissão Municipal da Proteção

Civil,  respeitantes  aos  anos  de  dois  mil  e  dezassete,  dois  mil  e  dezoito  e  dois  mil  e

dezanove.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente, peço imensa desculpa, mas tinha-me esquecido.-------------------------

----- Agora, há dias, fui interpolada na rua, dando conta, eu não me tinha apercebido disso,

que a Assembleia Municipal deixou de ser transmitida em linguagem gestual portuguesa, eu

própria agora, estava a ver no vídeo que estava em direto e não consegui aferir e de facto

houve pessoas que me deram conta, aliás o Jorge Oliveira também estava comigo e que

deram conta dessa situação, pelo que não sou só eu que estou a dizer e só o digo porque

fui abordada nesse sentido, pelo que gostava só de saber o que é que se passa?”--------------

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

----- “Relativamente à linguagem gestual, a Senhora está cá, está connosco, está a fazer de

vez em quando umas pausas, deve ter ocorrido nessa altura, ela com toda a certeza está a

explicar o que se está a passar.---------------------------------------------------------------------------------

----- Ia tentar responder sequencialmente e começar por responder às obras de Ois, ainda

bem,  agradeço  a  pergunta  porque  é  sempre  bom nós termos oportunidade  de  explicar

algumas situações que acontecem.----------------------------------------------------------------------------

----- Queria-vos dizer que as obras de saneamento em Ois da Ribeira e em todo o lado são

sempre complicadas pelo seu cariz efetivamente quando estamos a mexer às vezes com
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valas que esventram completamente, as nossas ruas que estamos habituados a ver lisinhas

ou pelo menos mais ou menos lisas efetivamente isso acontece.-------------------------------------

----- Depois ali em Ois da Ribeira aconteceu uma coisa que não deveria ter acontecido, mas

aconteceu, a ADRA fez duas adjudicações para o mesmo local ou seja há um empreiteiro

que faz a rede de saneamento e depois, mais tarde, quando verificam que há uma parte da

rede de abastecimento de água que não está nas melhores condições, não interessaria de

todo  manter  e  interessaria  substituir,  por  questões  processuais  e  até  por,  suponho  eu,

questões de contratação de serviços que têm com outra empresa, colocaram essa outra

empresa em paralelo a fazer o abastecimento de água.--------------------------------------------------

----- Pois, muito bem, nós Município, muitas vezes, conseguimos chegar a acordo com a

colaboração da ADRA, mas sobretudo com os empreiteiros para fazer repavimentação total

de alguns arruamentos e alguns arruamentos de Ois da Ribeira enquadravam, estou-me a

lembrar, por exemplo, da rua Comendador António Bernardino que esteve,não sei quantos

anos, à espera que se fizesse saneamento para poder ser repavimentada e naturalmente

que agora são mais do que horas, pois com certeza.-----------------------------------------------------

-----  O  que  é  certo  é  que  com  o  envolvimento  dos  dois  empreiteiros  não  foi  possível

chegarmos  a  acordo,  eles  não  se  entenderam  entre  eles  e  isso  tornou  absolutamente

impensável, até pelos preços com que nos vieram propor, nós chegarmos a acordo com

eles.  Muito  bem,  tiveram que fazer  os  trabalhos  contratuais  rigorosamente  como estão,

fechou, esperar que saiam e saiam e abandonem dali para nós tratarmos do assunto.--------

----- Temos neste momento já completamente definido e virá a uma reunião de Câmara,

suponho que uma das próximas, se não for mesmo já a próxima, um protocolo que estamos

a estabelecer com a ADRA em que vamos pavimentar um conjunto de ruas em Ois da

Ribeira,  com  uma  comparticipação  de  cinquenta  por  cento,  cinquenta  por  cento,  aqui,

abdicamos  claramente  de  andarmos  ali  com  a  reguinha  e  o  esquadro  até  ver  mais

centímetro,menos   centímetro  e  com  a  ADRA  fomos  um  pouco  mais  longe  e  também

tivemos a colaboração da parte da ADRA e vamos fazer um protocolo em que cinquenta por

cento é garantido pela Câmara,  os outros cinquenta por  cento pela  ADRA e faremos a

pavimentação integral daqueles pavimentos.----------------------------------------------------------------

----- Há ali alguns trabalhos específicos que nós tivemos que analisar, porquê? Cotas de

soleira  em  que  em  alguns  sítios  provavelmente  teremos  que  fazer  fresagem,  porquê?

Porque aquela rua está longe de ser uma coisa completamente certinha e nós temos que

tratar disso.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Em paralelo, há outras ruas e estamos a falar sobretudo daquelas duas grandes ruas

que é aquela principal que vai direita à Pateira e depois a outra, a do António Bernardino
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ainda por cima.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Um conjunto  de outras ruas,  em Casal  de Álvaro,  em Travassô e em Cabanões e

também alguns arruamentos mais pequenos em Ois da Ribeira, está a Câmara a promover,

neste  momento,  o  lançamento  de  um  concurso  para  fazer  a  repavimentação  desses

arruamentos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Uma nota que eu queria aqui, e ao mesmo tempo pedir alguma compreensão, é que

nós precisamos de algum, direi,  de tempo, porquê? Porque há abatimentos que sempre

surgem, nós temos uma situação com a qual aprendemos todos, estou aqui a apontar para

o Senhor  Presidente  da  União  de  Freguesias  da Trofa,  Segadães  e  Lamas  do  Vouga,

porque, principalmente Pedaçães e a Cheira, por exemplo, ali são o exemplo acabado, nós

fizemos repavimentações integrais, continuamos a ver aquelas valas a abater, estamos a

dar-lhe tempo para que acabem esses abatimentos para nós podermos fazer a substituição

integral outra vez, porquê? Porque aquilo é inaceitável, não pode acontecer.---------------------

----- Agora, percebermos que isto efetivamente acontece neste tipo de obras.---------------------

----  Relativamente  à  questão  da  carta  ,  iria  responder  simultaneamente  ao  Dr.  Carlos

Almeida e à Drª. Carla Eliana, penso que podemos fazê-lo no mesmo tempo, não só a da

carta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  A questão da Declaração de Impacto Ambiental, efetivamente a Declaração de Impacto

Ambiental  chegou,  permitiu-nos  desde  logo  iniciarmos  o  trabalho  porque  ela  não  é

impeditiva de avançarmos com o processo, o que vinha trazia era uma condicionante que

nos obrigava, no prazo de meio ano, a fazermos um estudo de tráfego relativamente às

acessibilidades do Parque. Posso-vos dizer que esse estudo de tráfego já foi feito e já está

entregue, nós, neste momento, em termos das condicionantes da  Declaração de Impacto

Ambiental,  já  cumprimos  tudo,  indiscutivelmente  que  temos  todas  as  condições  para

avançar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Há  um processo relativamente  demorado  que  temos que  fazer,  nomeadamente  na

Conservatória, de registo de alteração de loteamento, porquê? Não sei se estamos todos a

imaginar,  mas  o  Parque  Empresarial  do  Casarão  tem  dezenas  de  artigos  que  são

convertidos depois nos lotes,  portanto há toda aquela conversão a fazer,  inclusivamente

mandamos um funcionário da Câmara, prestar apoio ali na Conservatória porquê? Porque

ele  conhece  muito  melhor  o  processo  e  ajudou  ali,  disponibilizamos  até,  porque  temos

alguma necessidade de andar  com a maior  rapidez,  portanto,  essa questão de Impacto

Ambiental, neste momento, estamos completamente com tudo aquilo que eram obrigações e

que era esse estudo de tráfego, só para explicar o porquê do estudo de tráfego, para não

nos obrigar a uma situação aqui um bocado repetidamente, há aquela questão de termos a
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via de cintura externa, que era aquela via que passava pela zona da Catraia de Assequins,

por  ali  fora,  do  lado  direito  lá  cima.  Posso-vos dizer  que o  estudo de tráfego que  nós

encomendamos  dá  indicação  que,  nos  próximos  vinte  anos,  essa  via  não  será

extremamente  necessária,  portanto  indispensável.  Isso  inclusivamente  em  termos  de

orçamento  no  próximo  ano  vai-nos  poder  de  alguma  forma  aliviar  porque  uma  das

condicionantes,  só para falarmos aqui  em questões orçamentais,  nó para cumprirmos a

Declaração  de  Impacto  Ambiental  da  primeira  fase  do  PEC,  era-nos  absolutamente

obrigatório termos previsto em orçamento a construção daquela via que, como sabem, não

temos qualquer tipo de financiamento e são vários milhares de euros, milhões de euros,

temos que perceber algumas destas nuances que existem.---------------------------------------------

----- Relativamente à minuta da carta, foi pedida ao Dr. Pontes Amaro a minuta de uma carta

para  contestar  aquelas  afirmações  que  vieram  na  comunicação  social  e  que  depois

finalmente chegaram ao Município e dizer-vos que depois em sede, penso que estou a ser

correto,  em sede  de  processo  de  contra  ordenação  que  lhe  foi  movido,  há  uma carta,

claramente  a  contradizer  tudo  aquilo  que  disseram  numa  primeira  instância  e  há  uma

alegação, por parte da empresa, de que foram os advogados, claramente a situação e em

termos  de  verdade  dos  factos,  está  completamente  reposta  porquê?  Porque  sempre

dissemos que a exposição que foi feita e saiu nos jornais não correspondia minimamente à

verdade num conjunto de fatores que ali estavam elencados, aliás é a própria empresa que

vem reconhecer que isso efetivamente nunca aconteceu.-----------------------------------------------

----- Há uma coisa que eu diria que quem lá está, há uma obrigação que eu institui aos

fiscais desde aquele dia, todos os dias, e tenho relatórios, para não serem diários, tenho

relatórios  semanais  de todos os dias,  a  fiscalização  passa no PEC e efetivamente  tem

indicações precisas de que se mexer, qualquer coisa que mexa no sentido de continuar

aquele tipo de construção, imediatamente entraremos, então sim com tudo, e a informação

que tenho é que está rigorosamente parado desde aquele momento.--------------------------------

-----  Neste  momento,  há  aqui  uma  questão  fundamental  que  nós  todos  precisamos  de

entender, todos nós, uma das coisas que nós dissemos e mantemos é que vamos fazer

aquele processo bem, mas bem, bem do princípio ao fim, vamos ter o cuidado de o fazer

bem e o fazê-lo bem é cumprirmos criteriosamente todos os passos que temos que dar, no

momento  em  que  podermos  e  estamos  a  chegar  a  esse  momento,  que  podermos

disponibilizar os lotes, é essa a questão que temos que tratar em primeiro lugar e temos que

tratar em primeiro lugar tendo por base aquilo que lá se pode fazer ou não se pode fazer, se

é adequado ou não, há uma coisa que funciona aqui em termos de princípio, nós não temos

nenhum compromisso, além daquele que é claro e inequívoco que toda a gente percebeu,
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eu entendo e sou capaz de perceber, nunca o rejeitei que nós quando lhe cedemos os dois

dois  lotes,  nove  e  dez,  estabelecemos,  diria,  que  criamos  algumas  expetativas  aquela

empresa, não o consigo negar, acho que ninguém o negará, mas a partir dali, dizermos que

lhe demos autorização para eles construirem efetivamente isso nunca aconteceu, mais, eles

não têm qualquer titularidade do terreno porque o terreno pura e simplesmente não existia

para… Efetivamente havia  uma proposta para ir  ao Executivo,  foi  retirada e foi  retirada

porquê? Porque estes pressupostos não se verificavam.------------------------------------------------

----- Neste momento, aquela empresa depositou lá aqueles materiais, aqueles materiais há

uma ordem de embargo e  estão quietos  e não mexem, a informação que tenho é que

efetivamente não mexem de lá para fora, vamos analisar muito bem o que é que temos que

fazer a seguir e naturalmente que há um compromisso que nós temos aqui com toda a

gente que é o seguinte, nenhuma empresa vai para lá colocar em risco o trabalho de outras

empresas,  isso  nós  não  vamos  fazer.  Vamos  avaliar  muito  bem  toda  esta  situação,  a

informação  toda  que  estamos  a  recolher,  será  disponibilizada  a  todos   para  que

efetivamente possamos julgar as coisas como deve ser.-------------------------------------------------

----- Há uma coisa que eu posso garantir aqui, a Câmara Municipal não vai fazer nada em

segredo, aliás não há aqui segredo em nada daquilo que nós façamos, porquê? Porque

efetivamente estamos ali a dar com o bem comum e nada que seja individualmente nosso,

portanto, esta questão, esta segurança e estas garantias ficam aqui claramente, nós não

vamos fazer nada escondidos, quando o fizermos, o que tivermos que fazer será de forma

absolutamente pública, devidamente fundamentada e sobretudo acautelando todos os riscos

para as atividades de quem lá está e de quem possa vir.------------------------------------------------

----- Já agora, gostava de reforçar esta ideia, porque, ainda a alguns dias, tive o cuidado de

perceber e até decidimos aqui ampliar a rede de sensorização que lá temos. Os sensores

que lá temos vai ser a rede alargada, mas tanto em unidades de sensores que temos no

Parque e, volto a dizer, é o único parque aqui na região que tem este tipo de sensorização e

estamos  a  alargar  também  o  âmbito  dos  sensores,  estamos  a  criar  mais  sensores,

nomeadamente para áreas mais específicas, são coisas que temos e esta sensorização

queremos disponibiliza-la num regime completo de dados abertos e isto é ótimo, porquê?

Porque cria  confiança,  é  isto que nós queremos criar  a todos aqueles  investidores  que

querem  vir  para  o  Parque  Empresarial  do  Casarão  é  que  podem  vir  absolutamente

confiantes, porquê? Porque terão acesso permanente a essa rede de sensorização.-----------

----- Entendemos que a qualidade do ar não é nada que seja propriedade da Câmara, se nós

temos capacidade de a medir, mas quando falo da qualidade do ar é, a qualidade do ar, das

águas pluviais, das águas residuais, das águas em profundidade,conforme prevê a nossa
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Declaração de Impacto Ambiental com o nosso reporte obrigatório.----------------------------------

----- Porque é que hei-de ter um sistema de sensorização que de três em três meses ou de

meio em meio ano ou uma vez por ano me obriga a comunicar esses resultados a uma

entidade,  porque é  que não hei-de ter  permanentemente  em regime de dados  abertos,

completamente disponíveis de todos e para todos. Isto cria confiança, isto responsabiliza-

nos a todos, a todos os que lá estão e a todos os que para lá vão.-----------------------------------

----- É esta a nossa lógica, é esta a garantia que queria aqui deixar, nós não sabemos tratar

disto de outra maneira.---------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Já  agora,  deixem-nos  analisar,  recolher  elementos,  verificar  para  percebermos

efetivamente o que é que está em causa e para no fim, não dizermos não porque não, nem

sim porque sim, isso sempre me custou fazer, é só isso que peço e será um processo, volto

a dizer, claro e público.--------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Relativamente à questão do Casaínho a única coisa que digo é que desespero,  foi

público, foi notório que a Câmara Municipal incentivou, tanto o IP como a CP, alterar as

zonas de embarque e desembarque do comboio. Entendemos nós que temos, não é metro

de superfície porque o comboio é demasiado grande mas temos onze comboios em cada

sentido, efetivamente trás-nos aqui um meio de transporte, diria, muito interessante.-----------

----- Agora, o trabalho que ainda nos falta fazer, para termos mais procura, é adaptar os

sítios onde as pessoas podem ter acesso ao comboio.---------------------------------------------------

----- Falamos na questão do Casaínho, falamos também, nomeadamente na zona do Centro

de Saúde e da escola Adolfo Portela, o comboio passa ali a cem metros, se calhar, nem

isso, são cem metros, passa ali porque é que nós não conseguimos, estou-me a lembrar,

sobretudo, ainda mais, os miúdos quase que podem caminhar, até lhe pode fazer bem um

bocadinho, mas os utentes do Centro de Saúde têm ali um meio de transporte que os pode

deixar a cem metros.-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Nós  responsabiliza-mo-nos  de  criar  as  condições  de  acessibilidade  ao  local,  não

podemos  ir  mais  longe,  porquê?  Porque  ficou  absolutamente  claro  que  a  questão  dos

apeadeiros é coisa, tudo o que mexe com a linha diretamente, é coisa do IP.---------------------

----- Também falamos da Mourisca, toda a gente reconhece aqui que a estação da Mourisca

no tempo foi muito importante mas agora está completamente desfasada daquilo que é a

procura, o centro da Mourisca não é ali, diria, que toda a maior parte daquela toda a região

da Mourisca, quando alguém chega aquele sitio da estação, já está em Águeda, mais um

bocadinho,está cá. -------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Muito pouca gente se serve do comboio ali.------------------------------------------------------------

----- Temos esta questão toda, depois temos Alagoa também, nós elencamos todas estas
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questões.  Disponibiliza-mo-nos  para  ser  parceiros,  para  ajudar  porque  entendemos  que

estamos  a  servir  bem  a  nossa  população,  é  uma  dificuldade  tremenda  em  termos  de

decisões.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente aqui à estação e sobretudo aos terrenos que envolvem a estação, temos

um processo bastante adiantado com o IP, para a cedência desse espaço.------------------------

-----  Nós  temos  ali  uns  terrenos  que  são  completamente  silvados  e  temos  a  estação

completamente abandonada, a Câmara está completamente disponível para, primeiro dar

utilidade à estação, ocupá-la e cuidá-la, cuidar até, inclusivamente, do espaço da estação se

nos deixarem porque, lá voltamos a estas questões, nós não podemos colocar pessoas a

fazerem limpeza junto da estação porque há a questão da segurança ferroviária, não sei se

têm a noção disto mas aparecem-nos as questões da segurança da linha que nós não

pomos minimamente em causa a colocar estas entraves por isso, às vezes, chegamos ali e

não gostamos do que vemos, porquê? Porque até agora e sem protocolo que suporte estas

questões nós não podemos lá ir, sendo que sabemos que é a imagem da cidade que está

em causa. Quem chega ali e vê aquilo que está no chão… é a única forma de limparmos

isto,  porque quem chega  de comboio  à  nossa cidade  e  olha para aquele  chão,  somos

demasiado mal tratados a esse nível e a estação não vale a pena comentários.------------------

----- Quero aqui agradecer toda a colaboração que o IP nos tem estado a dar, gostava que

fosse tudo com muito mais brevidade, se calhar já podíamos ir mais adiantados, mas acho

que temos aqui uma oportunidade enorme de alterarmos ali todo aquele conceito à volta da

estação e sobretudo tirarmos dali, afinal dois matagais, estão um de cada lado que podem

originar mais espaço para a cidade e no fundo utilidade e menos despesa.------------------------

----- A questão do Cértima, há aqui agradecimento que já fiz e faço todas as vezes que

forem necessárias ao Senhor Ministro do Ambiente, do anterior Governo, a disponibilidade

dele foi total e foi como um abrir de possibilidades para muitas coisas.------------------------------

----- A questão da Mealhada, é uma falsa questão e é uma falsa questão porquê? A primeira

reação, nomeadamente quando este alerta é dado pelo SOS Cértima, que ainda não estava

tão formado mas que estava, quando determinados jornais, até posso citar aqui o jornal de

Noticias,  entram  em  contacto,  por  exemplo,  com  o  Senhor  Presidente  da  Câmara  da

Mealhada, leiam por favor o que é que ele disse, indignado, colocado completamente de

fora e não admitia, foi o que eu li.-------------------------------------------------------------------------------

----- A única coisa que eu disse e que lhe poderia pôr em causa, mas não põe e nem sequer

quero má vizinhança, porque má vizinhança é efetivamente o que vem de baixo e foi aquilo

que disse sempre, vamos acima da ponde da Murta e olhamos para o rio que chega e

quando olhamos para o rio que chega, não precisamos de procurar outras origens que não
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seja lá para baixo, porquê? Porque o Cértima corre do sul para norte, portanto é exatamente

lá para sul que nós temos que verificar o que é que se passa, estando atentos e cuidadosos

aquilo que se passa cá mais para cima, precisamos de estar atentos também ao que se

passa para aí.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Agora, efetivamente acontece desta forma, esta questão da Mealhada e de Anadia,

parece-me que vêm agora--- queriam participar, acham que houve algum bónus? Não, não

houve,  mais,  houve  aqui  valores  que  foram  negociados  naquela  altura  para  podermos

começar a intervir que se nós alargássemos para aqueles municípios, pura e simplesmente

não  podíamos  fazer  o  tipo  de  procedimento  que  estamos  a  fazer  e  então  para  o  ano

estaríamos aqui a falar de podermos começar com alguma coisa, porquê? Porque apesar do

Governo estar a funcionar, não se já repararam, mas quem avançou com o procedimento foi

a Câmara de Águeda sozinha e tudo isto para andarmos mais rápido, para sermos mais

céleres, para vermos se conseguimos fazer algo que é imperioso fazer que, é antes do

inverno, intervirmos naquele rio que está em condições absolutamente miseráveis.-------------

----- Mas volto a dizer que o fundamental, mesmo o fundamental, é a questão da poluição e

essa continuo naturalmente desejoso que as entidades competentes sejam capazes de a

resolver.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente às obras na cidade, causam transtornos, já o disse mais do que uma

vez,  acontece  em Águeda  e  lamentavelmente  acontece  um pouco por  toda  esta  nossa

região e até por alguma parte do país. Os empreiteiros não andam com a celeridade que

têm, sobretudo nestes trabalhos mais minuciosos de construção civil,  de pedreiro porque

têm falta de mão de obra e efetivamente, isto causa-nos dificuldades a todos e sobretudo às

populações, não tenho dúvidas nenhumas que é assim.-------------------------------------------------

----- Os fundos comunitários obrigam a que nós tenhamos que andar com obra porque se

não, perdemos o fundo, e é esta pressão que nos obriga, às vezes, a andarmos com mais

que uma frente, porque é absolutamente imperioso andar, porque se nós não andarmos,

perdemos esta oportunidade,  acho que esta oportunidade,  apesar  dos constrangimentos

que nos notamos, percebo e ouço as pessoas, as pessoas andam pela ponta dos cabelos

completamente, porque isto chateia toda a gente, a gente chegar ali a uma rua e hoje estar

fechada e acolá depois a seguir, mas efetivamente, trata-se claramente de aproveitarmos

uma oportunidade que se nos deparou que, volto a dizer, neste programa é Águeda, Aveiro,

Ílhavo e Ovar, os outros municípios não tiveram acesso a este tipo de comparticipações,

desta vez vieram para o nosso lado, acho que nós temos que tentar ir o mais longe que

podermos, porque estamos a transformar a cidade e estamos a transformar a cidade numa

cidade muito acessível porque nos sítios onde vamos com a obra feita, indiscutivelmente
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nós olhamos e gostamos.-----------------------------------------------------------------------------------------

----- Convido as pessoas a irem ver a obra depois de feita e nos sítios onde elas já estão

feitas vermos o salto qualitativo que demos.-----------------------------------------------------------------

----- Olho, por exemplo, para a António Silva Brinco que está já completa, podemos olhar por

ali e vermos o que se alterou e também, já agora convido as pessoas a irem por trás do

hospital, verem o que era e o que é.---------------------------------------------------------------------------

-----  A questão da calçada, que tanta gente está agarrada a estas questões da calçada,

quero-vos dizer que aqui  em frente à Câmara, tivemos que resolver esta questão deste

parque de estacionamento disforme, para não lhe chamar outra coisa, que estava aqui que

era uma situação absolutamente incrível, completamente desregulada e andamos a aplicar

ainda mais calçada portuguesa.---------------------------------------------------------------------------------

----- Já agora, posso-vos dizer, que em breve, numa rua bem emblemática da cidade, vamos

ter uma calçada à portuguesa, mas daquelas a sério, que seja efetivamente merecedora de

muitas fotografias também, ver se as pessoas deixam de fotografar só para o ar e comecem

também a fotografar para o chão porque é isso que nós queremos fazer, qualquer coisa de

relevo, estamos a preparar um projeto, nessa altura virá com toda...”--------------------------------

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

-----  “Senhor  Presidente,  muito  obrigada  pelos  seus  esclarecimentos,  mas  não  me

esclareceu tudo, perguntei-lhe como é que estava a queixa que o Senhor Vice-Presidente

tinha feito, quero que me dê o ponto de situação porque acho que é importante.-----------------

----- Perguntei-lhe quem é que paga ao Senhor guarda ou aos Senhores que lá estão, até

falei da antena parabólica, o Senhor também não me respondeu e eu gostava.-------------------

----- Acolhi a informação que me deu sobre a questão do tráfego, devo-lhe dizer também,

fiquei  perplexo,  perplexo  por  duas  razões,  a  primeira  pela  forma como as   instituições

acabam por abordar estas temas, não estou a falar da Câmara, estou a falar das entidades

competentes  e  a  outra  porque  afinal,  há-de  ficar  para  as  calendas  nós  termos vias  de

ligação ao Parque Empresarial dignas, mas isso é outra conversa.-----------------------------------

----- Reparei numa coisa que para mim é mais importante, se se lembra, este contrato de

promessa de bem futuro foi uma coisa assim,feita à pressa, que veio a reunião de Câmara,

que  foi  retirada  porque  o  Senhor  sabe  tão  bem  como  eu  que  existiram  pressões  de

sensibilização para alertar do problema que se estava ali a instalar e portanto quero registar

com agrado aquilo que nos disse agora, basicamente foi o seguinte, “ eu quero tomar uma

decisão  consciente  com  os  Aguedenses”,  foi  mais  ou  menos  isto,  não  foi  Senhor

Presidente?  Vamos  juntos,  tomar  uma  decisão  consciente,  ouvindo  os  Aguedenses,  já

ouvimos a Abimota, já sabemos que os empresários de Águeda, e penso que não estou
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errado se assim o mencionar, não  estão de acordo com a implementação deste projeto lá,

portanto, parece-me claro que o Senhor Presidente, embora não o possa admitir, que estará

também ao lado da Abimota, dos empresários Aguedenses, neste seu anseio de não ver

prejudicados os seus negócios.---------------------------------------------------------------------------------

----- Mas falou aí, que a empresa se tinha, no fundo, retratado e se retratou ainda bem,

porque ajudou a trazer a transparência ao processo e a honra à Câmara, mas eu gostava de

conhecer essa carta, até porque dá fundamento imprescindível aquilo que foi, nós, líderes

dos Grupos Municipais fizemos na altura, não vou estar aqui a falar como é que o Senhor

Presidente qualificou isso, mas no fundo, parece que nós tínhamos razão, esta empresa

portou-se mal com o Concelho e se se portou mal ela vai ter que responder no local próprio.

----- Há dois processos, gostava de lhe perguntar como é que está o da Câmara? Gostava

muito, que com a máxima urgência possível, nos enviasse essa carta porque acho que é

importante para nós sabermos da retratação que a mesma fez, agradecia-lhe que o solicita-

se aos serviços para o fazer chegar o mais rápido possível.--------------------------------------------

----- Se não se importa, esclareça-me quanto à queixa, esclareça-me quem é que paga o

guarda que lá está e no fundo, responda-me a isto, não vamos mesmo avançar com isto,

não é?------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Jorge Melo – PS;---------------------------------------------------------------------------------------------

-----  “ Antes de mais, apenas justificar o atraso que tive, foi por motivos profissionais.  E

lamentavelmente do que fui acompanhando no Águeda TV, havia aqui dois ou três pontos

nos quais gostaria de intervir.------------------------------------------------------------------------------------

----- No entanto, agora no que li sobre o que o Executivo nos apresentou, queria perguntar

ao Senhor Presidente, quando fala aqui na requalificação na área da saúde, relativamente

aos Centros de Saúde,  não faz alusão ao hospital,  tem sido uma bandeira de há muito

tempo a esta parte travada, ora pelo Governo, ora pelo Tribunal de Contas, ora pelo projeto

que não estava ainda aprovado pelo Conselho de Administração do Hospital, o que é que

falta? O que é que falta para avançarem as obras o hospital e se por ventura é por parte da

Câmara Municipal que isto se está a atrasar?---------------------------------------------------------------

----- Da última reunião que tive, enquanto representante da Assembleia Municipal, na CPCJ,

tem vindo a ser recorrente queixas ou lamentos, não serão queixas, são lamentos por parte

da Comissão restrita da CPCJ o facto de a CPCJ de há muitos anos a esta parte, reivindicar

uma viatura da Câmara afeta em exclusividade à CPCJ  e que não tenha a CPCJ de cada

vez que tenha necessidade de fazer uma intervenção urgente ter que estar à espera que a

Câmara Municipal dispense essa mesma viatura, não sei por ventura se essa situação já

estará  resolvida,  mas  parece-me  que  não,  até  por  uma  entrevista  que  li  da  Senhora
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Presidente, no Região de Águeda, parece-me que esta situação ainda não estará resolvida.-

----- Há também o facto de uma das colaboradoras da Câmara Municipal ter feito um pedido

e mobilidade, penso que foi para a Câmara Municipal da Mealhada, era uma colaboradora

que estava afeta à CPCJ, gostaria de saber se por ventura já foi substituída se a Câmara

tem, neste momento, algum colaborador ou alguma colaboradora a prestar apoio à CPCJ.

Tenho indicação de que essa situação não está resolvida por dificuldades, aparentemente

nos recursos humanos da Câmara Municipal  e se  aqui  poderá haver  alguma,  não direi

desculpa, mas alguma justificação para que isto ainda não tenha acontecido.---------------------

Não  consigo  encontrar  justificação  para  o  facto  de,  nas  reuniões  da  Comissão  restrita

juntamente com a Comissão alargada,  a Câmara Municipal não se tem feito representar

com  ninguém  nestas  mesmas  reuniões,  como  vinha  sendo  apanágio  em  situações

anteriores, gostaria também de saber o porquê d isto não estar a acontecer, visto que desta

forma se cria aqui a ponte entre a CPCJ e a Câmara Municipal.---------------------------------------

----- Tenho também recebido algumas indicações, alguns lamentos, alguns desabafos por

parte de alguns pais que agora, no início das épocas desportivas, se estão a deparar com

dificuldades nos clubes porque os clubes não estarão a cumprir os regulamentos que estão

previstos no financiamento da Câmara Municipal, entre eles com os treinadores qualificados,

com os massagistas que estão previstos nesses mesmos regulamentos, onde inclusive têm

que  ser  os  pais  a  comprar  malas  dos  primeiros  socorros  para  garantir  depois  o

enquadramento legal para que os atletas possam cumprir as regras que são impostas pela

Federação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Gostaria  também, se possível,  da parte do Senhor  Presidente da Câmara que nos

fizesse  aqui  o  balanço  do  Centro  de  marcha  e  Corrida  e  nos  fizesse  aqui  uma breve

descrição de como é que funciona este Centro de Marcha e Corrida de Águeda.-----------------

----- Sei que já falaram aqui acerca das obras que decorrem na cidade, se é compreensível

que  cause  algum  transtorno  aos  automobilistas  e  a  quem  utiliza  a  via.  Aconteceu  um

precedente agora,  esta semana,  de um Senhor  que não deixou continuar  as obras e a

minha pergunta é se o Senhor Presidente da Câmara deu indicação para que a obra ficasse

suspensa  e  tenho  uma  outra  pergunta  que  é,  como  é  que  é  possível  uma  pessoa,

independentemente das suas razões ou motivações,  aceder a uma obra que deveria de

estar vedada ao acesso ao público porque desta forma não cumpre com os requisitos de

segurança, reparei que na obra em questão não havia uma única placa fazendo alusão à

obra, não existia nenhuma rede de vedação e da mesma forma que este Senhor interferiu

na movimentação da máquina, pode ser uma criança que entre na obra e eventualmente

possa sair magoada, queria tentar perceber se o Senhor Presidente da Câmara tem essa
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preocupação de fazer cumprir a legislação relativamente a estas obras.”---------------------------

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

----- “Senhor Presidente, responda só às questões que tem a ver, se entender responder a

tudo, responda, se não aquilo faz parte da ordem.”--------------------------------------------------------

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

-----  “Dr. Carlos Almeida, relativamente daquilo que falei  em termos de acessibilidades e

aquilo que o estudo de tráfego diz não implica nada das vias capazes, estamos a falar da via

de cintura externa que era uma via grande que estava prevista há muitos anos porque passa

por uma ponte por cima do Souto do Rio depois devia vir por ali, nós não temos nem nunca

tivemos nem promessas de a vermos financiada e se quer que lhe diga uma coisa muito

simples, afinal de contas se nós algum dia tivermos capacidade financeira para fazermos

uma obra daquelas não sei porque é que não nos pomos a caminho da auto-estrada, se

calhar era prioritário, vamos começar por ali, até acho admirável andarmos estes anos todos

e já lá vamos há muitos anos, a adquirir terrenos, a mandar fazer projetos e estamos aqui a

falar de projetos com muitos anos cá na Câmara, muitos anos, em que efetivamente andou

toda a gente à procura de fazer uma via destas, com uma dimensão incrível como esta e

nunca foi capaz de se pôr a caminho da auto-estrada porque se somos capazes de fazer

aquilo deveríamos ser capazes de ir por ali.-----------------------------------------------------------------

----- A única coisa que diz este estudo, atenção, nós compramos, naturalmente que tivemos

que pagar e contratualizar o estudo mas garantidamente não fui lá dizer o que é que queria

ouvir  e  tenho  a  convicção  de  que  o  estudo  repercute  aquilo  que  se  passa  e  faz  uma

projeção relativamente a um conjunto de anos e diz-nos que aquela via, é o que lá está no

estudo,  nos próximos vinte anos não será necessária mas não terei grandes dificuldades de

o poder disponibilizar porque acho que é um documento interessante e que vale a pena

analisar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Agora, as outras acessibilidades para entrada e saída do PEC estão em cima da mesa

e temos que a resolver com toda a emergência e com o novo Governo que há-de vir, conto

uma vez mais com aquela nossa necessidade de efetivamente ou nos juntarmos ou nos

unirmos para tentarmos resolver essa questão, cada um por si que faça o que puder mas de

uma forma concertada e acho que temos que começar com esse processo e bem cedo para

ver  se  levamos finalmente… estou cada vez  mais convicto  que um dia  vai  ter  que ser

portanto não há aqui nenhuma coisa extraordinária, acho que cada dia que passa estaremos

mais perto dessa solução, tenho essa convicção, espero que não seja muito tarde porque,

volto a dizer, acho que nós Águeda merecemos isso.-----------------------------------------------------

-----  Relativamente  à  questão  de  quem  é  que  paga  ao  cavalheiro  que  lá  está,
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garantidamente que a Câmara não é, e não faço ideia se está pago, penso que não.-----------

----- Relativamente à questão da carta, não trouxe a carta e não disponibilizei esta carta, a

outra  carta  que  eles  mandaram  a  contradizer-se  mas  naturalmente  que  ela  está  nos

arquivos da Câmara e até acho admirável  como é que não… mas ela está e podemos

disponibiliza-la.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente a um processo de queixa que foi feito no Ministério Público, o Ministério

Público mandou uma nota de arquivamento, entreguei isto à jurista da Câmara para me

dizer o que é que teremos que fazer a seguir relativamente a essa matéria ou se termos que

fazer  alguma coisa  a seguir  mas foi  arquivada a queixa que foi  feita  naquele  dia,  essa

queixa foi arquivada pelo Ministério Público.-----------------------------------------------------------------

----- Relativamente à questão do Hospital, não há nenhum atraso relativamente à Câmara,

há uma coisa que queria aqui dizer que é o seguinte,  quando veio o visto do Tribunal de

Contas fui contactado pela Direção do Hospital que vai funcionar como dona de obra mas

naturalmente  o  financiamento  grande  são  fundos  comunitários,  depois  o  financiamento

maior de todos é o da Câmara Municipal e depois há um financiamento residual do próprio

Hospital é esta a estrutura financeira das obras que vamos fazer.------------------------------------

----- Seiscentos mil euros, a Câmara Municipal já pagou o projeto, seiscentos mil euros para

as obras, temos quinhentos e tais de fundos comunitários e cento e oitenta mil do Centro

Hospitalar esta é a estrutura do investimento todo para estas obras.---------------------------------

-----  O  visto  do  Tribunal  de  Contas  veio  efetivamente  nessa  altura  apontou-se  por

disponibilidades do empreiteiro e acordado com a Direção do Hospital e suponho, porque

houve ali alguns motivos também associados que não são relevante, apontou-se para o mês

de outubro o inicio das obras. Neste momento, aquilo que sei é que o Hospital adjudicou

alguns  contentores  para  onde  vai  ser  preciso  mudar  alguns  serviços  aos  SUCH  que

estavam com dificuldades para os cá ter, porque já cá deveriam estar, portanto chegarão

durante o  mês de outubro  também mas teria  sido bom que já  cá  estivessem e aquela

mudança de serviços já se tivesse efetuado, é este o atraso que está a decorrer, penso que

muito em breve estaremos disponíveis,  da parte da Câmara e a Câmara neste capítulo

cabe-lhe o papel de maior financiadora das obras, estamos completamente disponíveis e

ansiosos para começar, diria que no dia em que começarmos efetivamente as obras acho

que merece um foguete lançado por todos nós.------------------------------------------------------------

-----  Essa questão ligada à questão dos desporto, não tenho conhecimento de nenhuma

falha que nós estejamos a ter com os clubes, não tenho esse conhecimento.---------------------

----- Queria dizer aqui uma coisa muito clara, se alguns pais sentem isso e dizem, que nos

denunciem porque nós temos que ir a trás de casos concretos, não vamos a andar aqui à
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caça às bruxas.------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Há uma coisa que sei, para terem acesso aos apoios que a Câmara dá aos clubes, é

preciso cumprir determinados requisitos, um dos requisitos que efetivamente a Câmara zela

é que o pessoal que faz formação, sobretudo aos mais jovens, que tenha formação para

isso e que sejam pessoas que efetivamente tenham capacidade de fazer essa formação

devidamente e com a formação devida, temos esse cuidado, depois no fim a demonstração,

podem-nos demonstrar através dos documentos que exibem, se há alguma violação a partir

daí, se alguém sente que é assim dessa maneira, por favor digam-nos porque não vamos

agora aqui estabelecer uma situação de dúvida, perante todos,quando estou absolutamente

convencido que a grande maioria e espero que todos cumpram.--------------------------------------

-----  Relativamente à questão da CPCJ, ia pedir à Senhora Vereadora para explicar porque

ela está muito mais por dentro destas matérias porque as acompanha muito mais de perto.--

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

----- “Esta questão da CPCJ penso que já não é a primeira, nem a segunda vez que é aqui

referida  e  as  questões  são  as  mesmas,  a  questão  da  viatura,  a  questão  dos  recursos

humanos e todas estas situações já foram, como compreende, analisadas e bem analisadas

da parte da Câmara Municipal e já foram também transmitidas quer à Senhora Presidente

da CPCJ, quer a outros elementos da CPCJ que juntamente com ela participam nas reunião

que realizamos-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Aqui, também dizer-lhe que, esta questão da ponte entre a CPCJ e a Câmara, está

perfeitamente assegurada, diria que, se calhar, de duas em duas semanas ou de três em

três semanas nós estamos em contacto e não estamos mais vezes porque não há essa

necessidade, aliás se houver estou à distância de um telefonema e a Senhora Presidente da

CPCJ sabe bem disso e felizmente utiliza bastante esse contacto para falar comigo.-----------

----- Nesse seguimento, a questão da viatura e esta necessidade ou não de ter uma viatura

afeta à CPCJ, uma das questões que pedi foi, quando os constrangimentos surgissem que

eu fosse avisada, eu ou o meu secretariado. Até hoje, depois de eu ter feito esse pedido, já

foi  há  bastante  tempo,  não  tive  relato  de  nenhuma  situação  em  que  a  CPCJ  tivesse

precisado de uma viatura da Câmara e não tivesse acesso a essa viatura, inclusivamente

referi, mesmo que fosse fora de horas, mesmo que fosse a horas tardias, portanto não tenho

qualquer relato, se existem situações dessas naturalmente que devem transmitir  porque se

não as transmitirem eu não vou conhecê-las e eu fiz esse pedido que é no sentido de

podermos analisar a situação e ver como a resolver.------------------------------------------------------

----- Relativamente aos recursos humanos, como sabem, nós temos uma assistente técnica,

há muitos anos, na CPCJ, a tempo inteiro, e eu queria transmitir-vos isto, também já foi dito

Ata da 4ª. Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 27 de setembro, 2 e 8 de outubro de 2019



190

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

outras vezes, que relativamente à CPCJ a Câmara Municipal de Águeda faz mais do que

aquilo que lhe é exigido porque existe até um rácio que está definido e nós até na assistente

técnica que temos a tempo inteiro estamos acima daquilo que está definido, para além disso

nós tivemos, durante anos, como disse bem, uma técnica de serviço social que foi para a

Câmara da Mealhada, que felizmente, diria, a felicidade de estar quase a tempo inteiro na

CPCJ e qual era a função dessa pessoa? Era a representante da Câmara Municipal  na

CPCJ. O que acontecia é que na altura o quadro de técnicos da Câmara Municipal era mais

alargado, essa pessoa estava quase a tempo inteiro na CPCJ, a lei não diz nada disso e

nessa altura, não ouvi ninguém nesta Assembleia Municipal a falar de viva voz sobre esse

beneficio que a CPCJ de Águeda estava a ter quando foi possível.  Neste momento que

estamos com uma representante que é a Drª. Dina Calado que, neste momento, como referi,

temos menos uma pessoa no serviço de ação social,  a  Drª. Dina é a representante da

Câmara na CPCJ, essa obrigação está a ser cumprida e naturalmente, como compreendem,

temos menos uma pessoa, temos menos tempo para disponibilizar à CPCJ.----------------------

----- Essa questão, lamentavelmente, não conseguimos resolver de um dia para o outro, até

porque queria acrescentar que nós inclusivamente recorremos à mobilidade interna para

tentar que outras pessoas ligadas à função pública, com esta formação, pudesse vir para a

Câmara  de  Águeda  para,  de  uma  forma  mais  célere  darmos  resposta,  mas  isso  não

aconteceu, abrimos o concurso, não houve ninguém.-----------------------------------------------------

----- Isto para vos dizer que nós não temos uma varinha de condão, mas mesmo assim,

tentamos dentro dos meios que temos, dar resposta e volto a dizer,  mesmo com essas

limitações estamos a fazer mais do que aquilo que nos é exigido, portanto aquilo que espero

da parte das pessoas que fazem parte da CPCJ é que de facto percebam estas situações e

percebam  que  nós  obviamente  queremos  sempre  mais,  também  se  me  perguntarem,

gostava de ter muitos mais colaboradores na Câmara Municipal,  certamente conseguiria

fazer um melhor trabalho, mas a verdade é que todos nós temos limites.---------------------------

----- A questão da viatura, como referi, quando houver essas situações informem, não tive

feedback nenhum, para mim desde aquele dia não houve nenhuma situação que as viaturas

não estivessem disponíveis.”-------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO --------------------------------

----- Neste ponto foi feita a seguinte intervenção que se transcreve na íntegra:--------------------

----- Amílcar Ferreira Marques. --------------------------------------------------------------------------------

----- “Os temas são sempre os mesmos, há quarenta e mais anos, é o problema dos bairros

a  norte  de  Águeda  que  nunca  nada  fizeram  para  dar  segurança  à  mortandade  e  aos
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acidentes constantes, agora parece que irá no bom caminho.------------------------------------------

----- E é o problema da Freguesia do Préstimo, o povo sente-se marginalizado, quer dizer,

envelhecido, desertificado, andamos nisto desde há cinquenta anos.--------------------------------

----- Há trinta e cinco anos para cá que é governado por gente que ali se implantou que não

tem nada a ver com a Freguesia, criaram ali a sua residência e ali foram parar, não se sabe

de onde.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O certo é que nas escolas primárias, casas de guardas florestais, mato bravo e silvas

em cima das casas,  milhões e milhões de contos em madeiras,  as Juntas não podem,

segundo a lei que foi criada a seguir ao 25 de Abril,  as três modalidades de trabalhar o

baldio é só o Estado,  só o Povo ou Povo Estado, nós escolhemos a mais viável,  Povo

Estado, quarenta por cento para o estado arborizar, limpar e abrir aceiros e sessenta onde é

produzido o baldio,  mas agora  mais agravante ainda,  há aquele  logradouro comunitário

entre  o  baldio  e  o privado  que foi  entregue às  celuloses,  primeiro  como aluguer,  pelas

Juntas, as Juntas não tem nada a ver, são comissões fabriqueiras que, segundo a lei…já se

vem arrastando há muitos anos.--------------------------------------------------------------------------------

----- Agora, mais recente, as árvores nascediças vieram à baila que foram vendidas também

à celulose, às empresas.------------------------------------------------------------------------------------------

----- As sedes foram criadas já recentemente mas não...os papeis dizem tudo, já vem de

trás, as entidades competentes averiguar porque a lei é expressa, há os conselhos diretivos

foram criados depois a desertificação dos povos porque o Préstimo é do rio para cima, onde

estava a riqueza é mato bravo e silvas no meio das casas e das escolas. As casas dos

guardas deviam ser preservadas como históricas.---------------------------------------------------------

----- Os conselhos diretivos as sedes poderiam ser não na Junta, não tem nada a ver, a

Junta não comanda baldios nem terrenos comunitários que outrora existia.------------------------

----- Quem tiver dúvidas que leia a lei sobre o baldio ou terrenos comunitários que é tal e

qual.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Esse dinheiro, milhões de contos, onde é que param.----------------------------------------------

----- Não se criou uma obra, zero, nada, do rio para cima que é onde estava a riqueza, zero

obra, não há uma área para a juventude, para segurar a juventude, urbanizar junto a cada

povo com projetos para quem se quiser lá implantar..-----------------------------------------------------

----- Houve uma luta clandestina, acabou a pastorícia quando entrou o regime florestal, as

pessoas foram para França, vieram… vieram mas cá para baixo, para terra queimada...------

----- É para comunicar à comissão competente a quem de direito sobre a lei do baldio ou

terrenos comunitários que está paralelo ao baldio.”--------------------------------------------------------

----- E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu por

Ata da 4ª. Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 27 de setembro, 2 e 8 de outubro de 2019



192

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

encerrados os trabalhos desta reunião, pela uma  hora e dezassete minutos, do dia oito de

outubro, 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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