
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

Ata da Terceira Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda

realizada em 27 de junho de 2019

----- Aos 27 dias do mês de junho de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas  reuniu  a

terceira sessão ordinária da Assembleia Municipal de Águeda,  na sede da Junta de

Freguesia de Valongo do Vouga, com a seguinte ordem de trabalho:------------------------------

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

----- 1.1 – Ata da 1ª Sessão Extraordinária, de 30 de janeiro de 2019;--------------------------------

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

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

-----  3.1 –  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  21/2019,  de  30  de

janeiro;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 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 intermunicipais no ano de 2020 no âmbito do  Decreto-Lei  n.º  103/2018,  de  29  de

novembro;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 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 intermunicipais no ano de 2020 no âmbito do  Decreto-Lei  n.º  102/2018,  de  29  de

novembro;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 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 intermunicipais no ano de 2020 no âmbito do  Decreto-Lei  n.º  101/2018,  de  29  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 intermunicipais no ano de 2020 no âmbito do  Decreto-Lei  n.º  99/2018,  de  28  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 intermunicipais no ano de 2020 no âmbito do  Decreto-Lei  n.º  23/2019,  de  30  de

janeiro;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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 nos anos de 2019 e 2020 no âmbito do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de

abril;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 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 2019 no âmbito do Decreto-Lei n.º 58/2019, de 30 de abril;------

----- 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 nos anos de 2019 e 2020, no âmbito do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de

janeiro;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 3.10 – 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; ------------------

----- 3.11 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para delimitação de ORUs

de 15 aglomerados;-------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 3.12 – 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:-------------------------------------------------------------

--------- 3.12.1 – Concurso Público com Publicidade Internacional para Aquisição de Serviços

de Limpeza em Edifícios Municipais e Edifícios Escolares;----------------------------------------------

---------  3.12.2  –  Celebração  de  Protocolo  –  A  Igualdade  na  Diversidade  –  Mediação

Municipal e Intercultural;-------------------------------------------------------------------------------------------

----- 3.13 – 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, que saudou os presentes, bem como todos os que acompanhavam a

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

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

Cristina Paula Fernandes da Cruz e Daniela Carina Mendes. --------------------------------------

 ----- De seguida o Senhor Presidente da Assembleia Municipal fez um agradecimento ao

Executivo da Junta de Freguesia de Valongo do Vouga, na pessoa do seu Presidente Luis
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Filipe  Tondela  Falcão,  pelas  diligências  feitas  para  tornar  possível  esta  Assembleia  na

Freguesia  de  Valongo  do  Vouga,  dando  assim  sequência  à  descentralização  das

Assembleias Municipais conforme foi sempre intenção.--------------------------------------------------

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

aberta a terceira Sessão Ordinária da Assembleia Municipal. -----------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

----- Jorge Miguel Santos Melo – PS; --------------------------------------------------------------------------

----- Maria de Fátima Sampaio e Silva – PSD; --------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

----- Da Câmara Municipal de Águeda 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 --------------------------------------------

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

----- O Deputado Gil Abrantes comunicou a impossibilidade de estar presente pelo que em

sua  substituição  estaria  o  Deputado  Carlos  Guilherme  da  Silva  Nolasco  que  também

comunicou a impossibilidade de estar presente pelo que seria substituído pela Deputada

Maria de Fátima Sampaio e Silva, a Deputada Elisa Maria Pires Almeida também comunicou

a impossibilidade de estar presente pelo que em sua substituição estaria o Deputado Jorge

Miguel Santos Melo. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ 1.1. Ata da 1ª sessão extraordinária de 30 de janeiro de 2019. ---------------------------

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

da primeira sessão extraordinária de 30 de janeiro de 2019, sido aprovada por maioria com

duas abstenções do Grupo Municipal  do  PSD e quatro votos contra também do Grupo

Municipal do PSD.--------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Antes  de  dar  inicio  ao  período  antes  da  ordem  do  dia  o  Senhor  Presidente  da

Assembleia Municipal, atendendo ao tema que está em causa, perguntou se alguém queria

fazer alguma referência ao relatório semestral da avaliação de atividade da CPCJ. -------------

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

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

----- Fernando Gomes de Almeida ---------------------------------------------------------------------------

----- “Peço desculpa por vir falar aqui nos assuntos que já na anterior Assembleia realizada

na União de Freguesias da Trofa, eu referi, que é o caminho em frente ao edifício Cimalhas
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e o arruamento no Cabo da Sebe, são pequenos arruamentos e que tive como resposta que

eram para serem feitos quando se fizessem as empreitadas de asfalto  na zona,  o que

acontece é  que Segadães  está  asfaltado,  Trofa  está  asfaltado,  Lamas está asfaltado e

aqueles pequenos arruamentos parece que ficaram no esquecimento.------------------------------

-----  Sei  que é chato a gente  levantar  sempre as mesmas questões,  mas se tiver  uma

resposta  mais  concreta  talvez  a  gente  não  voltaremos  a  ser  assim  tão  chatos.  O  que

acontece é que esses arruamentos, há décadas que andamos a batalhar, para que sejam

resolvidos e não se vê data próxima de acabamentos desses pequenos arruamentos, é uma

gota de água no orçamento da Câmara.----------------------------------------------------------------------

-----  Vejo  fazer  outras  obras  na  Vila  da  Mourisca  em que  se  gasta  mais  dinheiro  com

certeza, não sei a que troco, mas fazem-se passeios, acesso a terrenos, empedrados e não

vai ter, para já, utilidade porque ali não há comércio, não há estacionamentos de urgência e

aparecem aquelas obras a ser feitas. Não tenho nada contra as obras e os melhoramentos

que se fazem, lamento é que as pessoas para entrarem em casa entrem em terra batida,

isso é que é de lamentar.------------------------------------------------------------------------------------------

----- Também referir o acesso estruturante que é o caminho do Neves que ficou por concluir

e que o Senhor  Presidente disse que era para se fazer,  mas por este andar, temo que

termine o mandato e essas obras não sejam concluídas. Pedia que de facto se concluíssem

porque esse arruamento é estruturante para a Vila e para desafogar um bocado o trânsito

que se faz naquelas ruas.-----------------------------------------------------------------------------------------

----- Outra questão que quero lembrar aqui também, é a questão da velha ponte do Vouga,

caída há não sei quantos anos, e que faz falta aquelas populações para visitarem Lamas e

Pedaçães, não sei há dinheiro nos fundos estruturais, não sei porque é que não se avança

com aquela obra.----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Já agora, mais um pedido de esclarecimento, o que é que se está fazendo no Cabeço

do Vouga, na estação arqueológica?--------------------------------------------------------------------------

----- Eram estas questões que queria fazer ao Senhor Presidente e que agradecia que desse

uma resposta mais concreta, para ver se de facto aqueles pequenos arruamentos, que é

uma gota de água no orçamento da Câmara,fossem feitos.---------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente da Assembleia Municipal, começo por fazer uma declaração prévia.-

----- Durante doze anos fui líder do Grupo Municipal do Partido Socialista, os mandatos do

presidente Gil Nadais, sendo Vereadores os atuais membros Executivos da Autarquia, tive

sempre  a  liberdade  de exprimir  o  que  pensava,  apoiando  ou  criticando  o  Executivo  de
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acordo com os dados conhecidos e as opiniões expressas.---------------------------------------------

----- Senhor Presidente da Câmara Municipal: --------------------------------------------------------------

----- UM – Em sete do nove de dois mil e dezasseis a Câmara Municipal recebeu uma fatura

da empresa MG- Mário Gonçalves, Limitada, relativa a um fornecimento de tubos, efetuada

em trinta de agosto do mesmo ano, tubos esses entregues em casa do Senhor António

Figueiredo, em A-dos-ferreiros, em dois mil e dezassete, que foi candidato pelo Movimento

Juntos à União de Freguesias do Préstimo e Macieira de Alcoba.-------------------------------------

----- Não tendo conhecimento da existência de qualquer deliberação do órgão Executivo ou

programa de candidatura a esse tipo de apoio que permita legalmente o pagamento dessa

fatura, pelo que não existindo, constituirá uma ilegalidade grave de pagamento de materiais

com dinheiros públicos para utilização de um privado, a questão é: porque, então, como

Vice-Presidente, deu autorização para o referido pagamento? ----------------------------------------

----- DOIS – Em reunião do Executivo de dois de maio, com o Vice-Presidente, apresentou

proposta de atribuição de subsídios à Associação de Proteção Civil para equipamento de

proteções individuais, nessa reunião a proposta acabou por ser retirada. A mesma proposta

foi aprovada em Assembleia Municipal, com o meu voto favorável, incluindo a ABARDEF,

apesar de o Presidente da União de Freguesias do Préstimo e Macieira de Alcoba, então,

ter esclarecido que já tinha adquirido e entregue esse material.---------------------------------------

-----  O  Presidente  da  ABARDEF  era  o  Senhor  António  Figueiredo  que,  em  dois  mil  e

dezassete,  foi  candidato  pelo  Movimento  Juntos  à  União  de  Freguesias  do  Préstimo e

Macieira de Alcoba, a questão é: - Porque atribuiu subsidio para compra de equipamentos,

tendo  conhecimento  que  a  associação  já  os  tinha?  E  se  foram  recebidas  faturas  das

compras efetuadas? -----------------------------------------------------------------------------------------------

----- TRÊS – Em reunião do Executivo de doze de setembro de dois mil e dezassete foi

apresentada uma proposta de atribuição de subsidio no valor de cinquenta mil cento e vinte

e  dois  e  cinquenta  cêntimos,  para  construções  a  efetuar  na  Associação  12  de  Abril,

correspondente a vinte e cinco por cento da obra efetuada de acordo com os regulamentos,

como era de acordo com os regulamentos foi aprovada por unanimidade, ora, essa obra

referia-se à construção de um elevador na sede da Associação, elevador esse existente há

vários anos,  sendo como tal  ilegal  a atribuição de subsídio,  a questão é:  -  Como Vice-

Presidente, e na altura a dirigir a reunião, sabendo que o dito elevador já existia há vários

anos, sabendo que não podia aprovar a candidatura ao subsídio, sabendo que o Presidente

da coletividade era o número cinco da sua lista à Câmara Municipal, porque aceitou levar o

assunto a reunião? Porque aprovou? E porque mais tarde tentou que fosse aprovado na
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Assembleia Municipal ao agendar o assunto na sessão de vinte e três de novembro de dois

mil e dezassete, então,  já como Presidente da Câmara Municipal? ---------------------------------

-----  QUATRO  –  Em  sessão  desta  Assembleia,  levantei  por  duas  vezes  a  questão  do

estabelecimento contrato de fornecimento de um portão no valor de mais de onze mil euros

com a empresa ---  do Senhor Humberto Moreira,  membro desta Assembleia,  eleito  pelo

Movimento Juntos, do qual o Senhor Presidente é líder. Foi então respondido que era legal

e  que  vários  deputados  da  Assembleia  tinham  contratos  com  a  Câmara  e  que  tinha

pareceres que sustentavam a decisão. A questão é: Tendo lançado a suspeição sobre todos

os  deputados  da  Assembleia  há  vários  meses,  quais  os  que  efetuaram  contratos  de

fornecimentos com a Câmara Municipal? E quais os pareceres que sustentam a legalidade

do ato? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Solicito  ao  Senhor  Presidente  da  Assembleia,  que  as  questões  colocadas  e  as

respostas às mesmas constem da ata e ainda, como Presidente do Órgão Fiscalizador, que

é a Assembleia Municipal e visto que nas minhas afirmações e questões há indícios de

prática de eventuais  crimes,  reencaminho o documento que lhe entrego para os órgãos

competentes do Ministério Público.”----------------------------------------------------------------------------

----- José Oliveira -------------------------------------------------------------------------------------------------

----- “Hoje resolvi fazer algumas perguntas, porque também acho que tenho obrigação de as

fazer, e vou pôr aqui um caso, um caso que está aí na ordem do dia, se calhar, que é, há

meses atrás fui  contactado por um amigo e empresário que tinha um cliente que queria

instalar uma central de betão em Águeda, e perguntou-me se eu lhe conseguia arranjar um

terreno em Águeda, para ele instalar a central, esse cliente dele, e se lhe podia dar o meu

número, disse que sim, fui contactado por essa empresa, pelo técnico, andei-lhe a mostrar

vários terrenos, que achava que eram acertados para a instalação da central de betão e de

betuminoso pelos vistos, quanto a mim sempre junto a um itinerário principal porque uma

central de betão, eu tive uma, em que comprei o terreno, instalei, licenciei e meti a funcionar

e penso que bem, portanto sou conhecedor  bem do que é uma atividade dessas e mostrei-

lhe muitas alternativas, porque em Águeda há muitas alternativas já previstas no PDM para

se  poder  instalar  essas  unidades----------------------------------------------------------------------------

----- Isto passou-se por várias vezes, eles vieram várias vezes a Águeda e depois mais tarde

disseram-me que se calhar iam instalar num terreno que a Câmara lhe ia arranjar.--------------

----- Meses mais tarde, vi as máquinas a serem instaladas ou lá pousadas, depois li no jornal

a notícia que saiu. Fico-me a perguntar e penso que a informação que tive deles, o que me

disseram é que foram à Câmara e que lhe deram todas as facilidades para instalar  em
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terrenos do Parque do Casarão e eu pergunto: - para instalar uma unidade daquele tipo tem

um sitio específico porque é um conjunto de transportes, por exemplo, de matérias-primas

que  circulam  nas  estradas  e  que  têm que  circular  o  mínimo possível  nas  estradas  do

Concelho, tem que ser junto ao itinerário principal, normalmente as britas e inertes vêm das

zonas de Pombal, Condeixa, ou de Viseu, ou ali da zona Norte, têm que andar ali naquele

eixo,  os camiões de betão e de betuminoso também têm que andar o mínimo possível,

portanto, sair, entrar,  e deslocarem-se para fornecer os clientes.-------------------------------------

----- Eu não estou a ver porque a Câmara foi indicar para o Parque do Casarão porque da

Nacional  Um ou do IC2  ao Parque do Casarão,  no sítio que se está a instalar  são no

mínimo cinco quilómetros para cada lado, aquilo deveria ficar, no máximo, a um quilómetro,

do itinerário principal, isto é a minha ideia.-------------------------------------------------------------------

----- Porquê todas estas facilidades da Câmara? Isto é uma questão que me questiono há

anos, principalmente quando vou pagar impostas, quando vou pagar impostos e me lembro

da Sakthi, essa empresa pagou um euro o metro quadrado o terreno, se estiver enganado

que me contrariem, foram duzentos mil metros, a Câmara deu catorze euros por metro de

borla, e agora é uma pergunta que faço ao Senhor Presidente de Câmara, gostava de ser

esclarecido para andar mais calmo quando vou pagar os impostos, na minha parte técnica,

por um técnico da EDP, foi-me dito, gostava que me dissesse se é verdade ou não, se a

Câmara Municipal é que pagou a linha que fornece a Sakthi que custou um milhão e tal de

euros mais IVA e que só fornece essa empresa? Não fornece mais nenhuma empresa do

Parque do Casarão, gostava que isso me fosse esclarecido, foi-me dito por eles, eu nem

acreditava  que  a  Câmara  Municipal  para  uma  empresa  lhe  deu  duzentos  mil  metros

quadrados de terreno, deu-lhe catorze euros o metros, portanto, de borla, ainda lhe paga a

linha e como é que vai jogar com as outras empresas do Concelho? Porque, fora do Parque

do Casarão, também se estão a fazer muitas empresas novas, muitas ampliações, muitas

fábricas e o que é que essas empresas recebem da Câmara Municipal? Empresas com

cento e cinquenta empregados e mais, estão a funcionar e a desenvolver-se. Gostava que

fosse preciso na resposta, se é verdade ou não que a Câmara Municipal pagou a linha para

fornecer a Sakthi? E se essa linha só serve a Sakthi?----------------------------------------------------

----- Depois, tenho estado a ouvir as Assembleias e fala-se muito, agora um bocadinho de

Aguada.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Há sensivelmente dez anos que saí da Junta, no dia que saí e que entreguei as chaves,

foi quando acabei de abrir a chamada variante que agora está a ser feito o saneamento,

passado dez anos, dez anos menos dois meses ou três, não estou a criticar, porque se
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andam a fazer saneamento já é alguma coisa, mas queria lembrar algumas coisas, o projeto

inicial, além do saneamento contemplava uma linha de águas pluviais que é essencial para

aquela estrada, espero que não aconteça como na rua das Almas que quando já estavam a

meter tapete foram meter o coletor das águas pluviais,  estou a lembrar atempadamente,

antes de a obra estar concluída.--------------------------------------------------------------------------------

-----  Também, andando todos os dias na cidade,  tenho alguma dificuldade em perceber

porque é que se arrancam as estradas todas na passeios na cidade e não se fazem duas

estradas que estão lá em Aguada por pavimentar, por fazer, agora de verão é impossível

viver naquelas casas, como é que se gasta tanto dinheiro em Águeda a arrancar o que está

feito e a funcionar e não se faz isso? É uma pergunta que eu me questiono.----------------------

----- Em resumo, esta história que contei da instalação da central é para avaliarem o que é, a

história do ramal é que eu gostava que me esclarecesse, porque de cada vez que vou pagar

os impostos e me lembro desse ato,  de eu andar  a pagar impostos para financiar  uma

empresa que nem sequer conheço de quem é. E não é só isso, lembrei há muitos anos,

quando  foi  feito  o  Parque  do  Casarão,  não  inventei  nada,  quando  se  faz  um  Parque

Empresarial, as infraestruturas custam vinte e cinco euros o metro quadrado, não sou eu

que inventei, está tudo inventado, mais cinco euros que custou o terreno, são trinta, mais as

infraestrutura todas que depois há a fazer além desses vinte e cinco euros, são os acessos

e essas coisas todas, vão custar ainda muito mais, vejam em quanto é que está o Parque do

Casarão e vejam se no Concelho não há muitos terrenos disponíveis, de muitas pessoas,

para instalar as fábricas.----------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Precisarei de dar algumas respostas, algumas delas, as pessoas não vieram aqui à

procura de respostas, foi só para mais uma vez para se fazerem ouvir, mas não é o caso do

Senhor Fernando Almeida que, apesar de nos ter levantado algumas questões na Trofa,

naturalmente  que  quer  e  precisa  de  ser  melhor  esclarecido  e  eu  com  todo  o  gosto  o

esclarecerei.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente à questão da ponte do Vouga quero-lhe dizer que não há financiamentos

para  aquela  obra,  aquilo  que  tenho  dito  repetidamente  é  que  no  momento  em que  os

encontramos  esse  financiamento  por  qualquer  um  fundo  estrutural  ou  outro  logo  que

tenhamos uma entidade que nos ajude a fazer face aquela obra, estamos disponíveis para

avançar com essa obra que tem algum interesse e sobretudo algum interesse na memória

das pessoas todas que muitas vezes lá passaram e que a viram cair. Todas as vezes que

nós tentamos candidatar aquela obras, as pessoas apontam-nos que há uma obra  idêntica,
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muito  capaz  a  cerca  de  duzentos  metros  daquela  ,  é  isso  que  acontece,  é  uma  obra

bastante cara, diria que é mais caro reabilitar aquela ponte do que fazer uma nova porque

temos que mexes em todas as estruturas da ponte desde muros, encontros, quebra mares,

tudo  aquilo  que  tem  o  resultado  da  inspeção  da  ponte,  leva-nos  a  concluir

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

----- Continuamos a nossa procura, no dia em que houver aquilo que o Senhor diz que há, já

agora  se  tiver  conhecimento  de  alguma  coisa,  porque  nós  não  nos  arvoramos  em

conhecedores  de  tudo,  posso-lhe  garantir  que  temos  procurado  afincadamente  esses

financiamentos e nunca foi possível.---------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente à estação arqueológica, eu e a Senhora Vereadora, Elsa Corga, e com

técnicos da Autarquia, tivemos uma reunião, na segunda-feira, com a Diretora Regional da

Cultura e com os seus serviços e estamos a preparar um plano de ação para aquela zona

que esperamos que dê os seus frutos em breve. É uma zona que está degradada, volto aqui

a dizê-lo  porque já o disse inúmeras vezes,  nós não temos feito  uma intervenção e de

alguma forma a degradação tem-se vindo a acumular porque todas as estruturas que nós lá

colocamos têm vindo a ser furtadas, isto é insustentável, vamos ver de que forma é que

vamos fazer esta abordagem porque é um património que ali  está e que precisa de ser

preservado.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Depois, as pequenas ruas. A quinta do Neves temos as negociações de metade da rua

feita, do lado da quinta, no sentido Mourisca-Covão, do lado esquerdo estão concluídas,

com a Junta de Freguesia estamos a entrar em contacto com o proprietário da parte direita

para tentarmos chegar a acordo, sendo certo que de uma forma ou de outra, penso que já

temos minimamente o suficiente para podermos melhorar aquele trajeto.---------------------------

----- Os pequenos arruamentos, aquilo que lhe disse foi uma coisa muito simples, da outra

vez, recordo-me perfeitamente, aquilo que lhe disse e quis dizer é o que lhe vou repetir. Nós

temos pelo Concelho ainda algumas dezenas de pequenos arruamentos que faltam asfaltar,

se nós fizermos empreitadas especificas para isto ficam extraordinariamente caros, aquilo

que  nós  fazemos  é,  junto  com  obras  que  se  estabeleçam  de  maior  dimensão  nas

proximidades vamos fazendo essas pavimentações desses pequenos arruamentos.  Essa

rua junto ao edifício das Cimalhas e por aí,  estão referenciadas,  logo que seja possível

fazemos fazê-las parte de algumas dessas empreitadas, não apontei nenhuma data, estou-

lhe a dizer que é esse o procedimento que temos vindo a fazer, tudo isto por uma questão

de sustentabilidade,  de ser possível com o mínimo fazermos o máximo, é isso que nós

fazemos indiscutivelmente e sempre.-------------------------------------------------------------------------

                             10

Ata da Terceira Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 27 de junho de 2019



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

------ Quanto ao Senhor José Vidal, volta para aqui com estas questões, queria-lhe dizer que

é uma das situações que não quer aqui nenhumas respostas porque aquilo  que quer é

mandar para o Ministério Público, nós já temos um serviço na Câmara específico a compilar

informação para as diversas pessoas que querem mandar coisas para o Ministério Público,

o que salta aqui  à evidencia  é que efetivamente  é uma coisa  muito simples,  houve os

resultados nas eleições em outubro de dois mil e dezassete, se nós conseguirmos arranjar

uma agulha em que se alguém se pique,  pode ser que isto dê a volta,  este é o vosso

objetivo, vocês não têm outro tipo de argumentos, é assim. --------------------------------------------

-----  Já  agora  uma nota,  o  Senhor  António  Figueiredo,  da  Barrosa,  o  único  crime  que

cometeu foi ser candidato às eleições, porque até aí não houve problema nenhum. É falso

duas ou três coisas que aqui disse. Primeira questão é o seguinte, quando lhe foi atribuído o

subsídio eles não tinham qualquer tipo de EPI – Equipamentos de Proteção Individual. Os

Equipamentos  de  Proteção  Individual  dessa  Associação  e  das  outras  associações  de

Proteção  Civil  foram  adquiridos  no  seguimento  da  deliberação  do  Município,  esta  é  a

verdade dos factos e a iniciativa foi tomada numa reunião em que estiveram presentes a

Associação  de  Proteção  Civil  de  Belazaima,  a  Humanitária  Castanheirense,  a  Junta  de

Freguesia de Valongo e a ABARDEF na altura, suponho dois mil e dezasseis, se não me

engano, que fique claro porque é a realidade.---------------------------------------------------------------

Relativamente aos tubos,  foi  verdade sim senhora que junto à casa do Senhor  António

Figueiredo foram descarregados tubos, esses tubos, vi-os eu, ele e os membro daquela

comunidade da Barrosa andarem-os a aplicar, estão lá, sei onde estão e posso lá levá-lo,

não foi para uso pessoal, é água para aquela terra, foram buscá-la muito perto da Serra de

Cima, é verdade, também lhe digo uma coisa, na mesma altura, foram descarregados na

Quinta do Pereiro, em casa do Senhor Henrique.----------------------------------------------------------

----- Isto tudo se deu no seguimento daquele fogo, aquele grande incêndio, que nós tivemos

em dois mil e dezasseis. Senhor Presidente de Belazaima, Castanheira e Agadão, também

lá chegaram tubos? Muitos tubos, Alcafaz, a tantos sítios, e foram descarregados junto das

casas das pessoas, porque naquela altura houve imensas populações que se mobilizaram e

houve imensas populações que andaram a colocar os tubos para restabelecer as linhas de

águas que abasteciam aquelas aldeias.-----------------------------------------------------------------------

----- Isto aconteceu, é pena, é triste que os Senhores tenham perdido esta memória e na

altura  uma  das  coisas  que  foi  feita  porque  foi  necessário  e  absolutamente  urgente

restabelecermos  estas  linhas  de  fornecimento  de  água  às  aldeias,  que  venham  agora

esquecer-se e que venham aqui com a ideia  de tentar criminalizar também isto.----------------
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----- As outras questões, não quererá que lhe dê nenhuma resposta porque volto a dizer, já

temos o serviço organizado para prestar  este tipo de fornecimento de informações para

vocês colocarem no Ministério Público.-----------------------------------------------------------------------

----- Quanto ao Senhor José Oliveira, a central de betão, ficamos a saber que foi contactado

e que procurou também encontrar sítios adequados para a central.----------------------------------

----- Relativamente à linha da Sakthi, às vezes, em vez de virmos aqui, todos temos internet

em  casa,  e  há  uma  forma  extraordinariamente  fácil  d  aceder  a  todos  os  contratos  da

Câmara, no site da Câmara Municipal, vão ao sítio onde estão os contratos públicos é clicar,

procurar, neste caso é fácil  porque é EDP-Distribuição ou REN, ou qualquer coisa deste

género ligado à distribuição de energia elétrica, e têm acesso integral a todos os contratos

que a  Câmara Municipal  faz  com estas  entidades,  estão completamente  acessíveis,  se

precisar também que lhe forneçamos estes contratos, não estava a contar e não lhe posso

dizer os precisos termos em que isso possa ser feito.----------------------------------------------------

----- Relativamente à Canada e ao saneamento básico, já anunciamos aqui numa destas

Assembleias que é finalmente, ao fim de muitos anos, conseguimos que se começasse as

obras de saneamento, quando estiver concluído o saneamento e for adequado iniciar as

obras de pavimentação naquele arruamento, quando entendermos que estão reunidas as

condições para avançarmos com essa pavimentação e melhorarmos as condições daquela

rua, que das ruas no Concelho que estão por pavimentar, acho que a maior delas todas, é

absolutamente uma necessidade.------------------------------------------------------------------------------

----- Uma palavra para todos aqueles habitantes que têm vindo a sofrer com esta demora

que tem vindo acontecer mas há uma coisa que todos nós percebemos, não podíamos

pavimentar  e  depois  meio  ano,  um  ano  depois,  irmos  abrir  para  colocar  saneamento,

quisemos fazer as coisas bem, estamos a fazer as coisas bem, demoraram efetivamente

algum tempo, mas acho que é com alguma alegria que podemos dizer que estão lá agora.”--

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

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

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

-----  “Permita-me que comece exatamente com uma nota de boas vindas,  bem vindos a

Valongo do Vouga, obviamente que hoje cumprimos mais um formalismo  que está mais ou

menos estabelecido, que é receber as pessoas no jantar que antecede  esta reunião de

trabalho, peço desculpa por algum lapso de alguma comunicação que não tenha chegado a

algum dos elementos que constitui esta Assembleia Municipal mas, penso que será uma

questão informática e caso não seja estarei cá para assumir as minhas responsabilidades,
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mas penso  que  na maioria  toda  a  gente  esteve  presente  e  muito  obrigada  pela  vossa

presença.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Gostaria de começar por aproveitar esta noite e esta Assembleia Municipal em Valongo,

para falar daquilo que é também trabalho, trabalho de Valongo e dirijo-me obviamente ao

Executivo,  e ao Senhor  Presidente  da Câmara,  Senhor  Presidente  da Câmara para lhe

deixar algumas recomendações,ontem tivemos uma Assembleia de Freguesia e voltamos a

uma escola primária, no Salgueiro, e fomos deparados com uma situação que gostaria que

tivesse em linha de conta que é a possível qualidade da água de um tanque que está no

Moutedo, tanque esse, que tanto quanto sei,  era um tanque para ser provisório, passou de

provisório a definitivo ao longo dos anos, gostaria de em conjunto podermos trabalhar nesta

situação  e obviamente podermos garantir às populações  que a água que está a abastecer

aquela zona que está em qualidade devida , obviamente que a água é um problema nesta

zona  serrana aqui da Freguesia e falo especificamente também no caso da Cadaveira e

aproveito para lançar o repto ao Senhor Presidente da Câmara que poderia ser uma zona

importante para um projeto do tipo “aldeia segura” visto que é um local, aliás já foi falado

também entre ambos essa situação, visto que é um local muito potenciado e muito propicio

a incêndios e que podem ter um impacto significativo na entrada da Freguesia e deixaria

também este repto.-------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Para além disso faço mais um apelo de trabalho, nós tentamos falar com a ADRA,

temos lugares na Freguesia para cumprir a rede de saneamento, faço um apelo especial a

todos os Lugares ou aqueles Lugares que estão em aberto e aquelas pequenas zonas por

resolver , mas nomeadamente a todo o Lugar do Sobreiro que é uma zona carenciada da

Freguesia  e  urge  avançar  e  apetrechar  aquela  zona  de  condições  de  saneamento  à

altura.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Entre outras coisas, aquilo que efetivamente posso dizer é que temos vindo a trabalhar

com este Executivo da Câmara Municipal, e temos vindo a trabalhar, porque também devo

confessar que não me sinto nada privilegiado relativamente às outras Juntas de Freguesia,

também estou há dois meses quase,à espera de uma máquina da Câmara, etc, etc, etc.

Não é porque a Câmara, ou que comunica melhor com outros do que comunica comigo, as

acho que, todos nós que vamos conversando entre nós, vamos vendo que isso, às vezes,

não é  fácil   conseguir  ter  acesso à  maquinaria.--------------------------------------------------------

----- Hoje há um apelo que tenho que fazer, até porque estou em Valongo, é que Senhor

Presidente  da  Câmara,Valongo  tem  que  ter  mais  obras,  o  passado  já  foi  penalizante

deveras no que diz respeito a alguns anseios que não foram cumpridos. Sei que está na
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forja um conjunto de projetos no que diz respeito ao alcatroamento e melhoria de vias de

comunicação, visto que elas estão num estado avançado de degradação, em alguns casos

bastante acentuada, mas também, obviamente e recentemente temos estado a trabalhar em

conjunto,e estivemos em locais onde sei que existem projetos a acontecer para que possam

em curto prazo virmos a termos algumas melhorias.------------------------------------------------------

----- Quanto ao resto devo dizer que temos que trabalhar todos os dias, Senhor Presidente

da Câmara conte connosco porque vamos ter que trabalhar, esta é forma de estar, fui eleito

para servir a Freguesia de Valongo do Vouga, mas também ser um agente pro ativo no

Concelho,  e  a  mim obviamente  que  me compete  isso,  não  tenho  sentido  os  gabinetes

fechados na Câmara, mas aproveito a oportunidade para insistir que temos que trabalhar

mais no que diz respeito ao desenvolvimento de Valongo porque já estamos também a um

ano e meio de mandato e ansiamos para este mandato outras obras também -------------------

----- Queria também introduzir aqui e aproveitar o momento para dirigir ao Senhor Presidente

da União de Freguesias de Trofa, Segadães e Lamas, especialmente só pela sua coerência

e a sua coerência porque tem sido, sem o menor respeito por qualquer Presidente de Junta,

porque  ambos  fomos  confrontados  com  questões  de  alguns  cidadãos  ora  da  Junta  de

Freguesia  de  Trofa,  Segadães  e  Lamas  ora  de  Valongo  e  foi  o  mote  para  que  nos

sentássemos à mesa e começássemos a avaliar entre Executivos aquilo que é as divisões

administrativas atuais, não confirmadas, e resultantes do ultimo censo, já fizemos reuniões

conjuntas  em  gabinetes,  já  estivemos  na  própria  Câmara  a  trabalhar,  andamos  muito

recentemente, os dois executivos, no caminho e na rua a ver exatamente o que se passa, e

obviamente que devo dar este exemplo porque também isto é aquilo que devemos fazer.

Valongo também faz questão de pertencer a um grupo em que os Presidentes de Junta

podem ter uma voz muito ativa na construção daquilo que é o Concelho, mas este exemplo

particular, a meu ver e a nosso ver, é bem sintomático daquilo que devemos olhar que é

efetivamente o Concelho e temos mesmo muito que trabalhar e esta oportunidade tem sido

um trabalho muito sério, tem sido um trabalho tão sério que é aquilo exatamente que se

deve  trabalhar  para  o  Concelho  porque  Senhor  Presidente  da  Câmara,  Senhores

Presidentes de Junta, público em geral, Águeda precisa de ver o trabalho por um  todo,

estamos quase,  não tarda muito,  à porta de novas eleições,  vamos ter  tempo todos de

esgrimir, todos ou quem participar nestes atos, de esgrimir argumentos, mas os resultados

já passaram há muito tempo e não tenham dúvida nenhuma se alguém que está a perder

com tudo isto, e tenho assistido praticamente a todas as Assembleias Municipais, e quem

está a perder com tudo isto é o Concelho e é o povo de Águeda.-------------------------------------
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-----  Senhor  Presidente  da  Câmara,  estamos  com  muitas  obras  na  cidade  a  meu  ver,

precisamos, e foi uma determinação deste Executivo, sairmos para as Freguesias, espero

que seja rapidamente porque a cidade está um bocadinho apertada de obras, mas é bom

que se diga que as Freguesias  estão muito mais necessitadas Obviamente que estarei

completamente disponível, com todos os colegas Presidentes de Junta para trabalharmos

em conjunto, para ajudarmos o Executivo a trazer mais obras para as Freguesias mas isto

deve ser visto, efetivamente numa perspetiva de construção daquilo que é o futuro porque

sinceramente não me estou a ver neste lugar, apesar de ver aqui algumas pessoas a rir,

gosto de ver as pessoas a rir, é sinal de boa disposição, foi para isto que fui eleito, não foi

para  vir  para  aqui  vestir  alguma camisola,  vim para  aqui  para  defender  o  povo e  para

trabalhar com o Executivo, porque uma coisa é certa se não fosse com este Executivo teria

que trabalhar com outro e estou cá é para trabalhar e acho que fica o mote que é isto que o

Concelho  precisa  é  que  sejamos  pro  ativos,  sejamos  pela  positiva  efetivamente  os

problemas que haja para esgrimir sejam para esgrimir mas o Concelho está a perder o seu

tempo não tenham dúvida nenhuma com todo o respeito e digo isto em Valongo que as

Assembleias Municipais merecem ser tratadas com outra dignidade.--------------------------------

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

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

----- “Manuel José Archer Homem de Mello, nasceu a trinta de agosto de mil novecentos e

trinta, em Águeda, filho de Manuel Homem de Mello da Câmara e de Maria José Archer,

proprietários da Quinta da Aguieira.----------------------------------------------------------------------------

----- Frequentou a escola primária de Arrancada do Vouga, o Liceu Nacional de Aveiro e a

Universidade Clássica de Lisboa, onde se formou em Direito.------------------------------------------

----- Casou e foi pai de seis filhos.------------------------------------------------------------------------------

----- Enquanto político, fez parte, de três legislaturas, a VII, entre mil novecentos e cinquenta

e  sete  e  mil  novecentos  e  sessenta  e  um,  tendo  sido  Segundo  Secretário  da  Mesa  e

integrado a Comissão do Ultramar. A X legislatura, entre mil novecentos e sessenta e nove

e mil novecentos e setenta e três, onde fez parte da Comissão dos Negócios Estrangeiros e

a XI, entre mil novecentos e setenta e três e mil novecentos e setenta e quatro, tendo sido

membro das Comissões  dos  Negócios  Estrangeiros,  Legislação  e  Redação,  da qual  foi

Secretário.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Foi amigo pessoal do ex Presidente da Republica, Craveiro Lopes, do qual foi Assessor

Político  entre,  mil  novecentos  e  sessenta  e  um e  mil  novecentos  e  sessenta  e  quatro.

Integrou  a  Comissão  Política  de  Mário  Soares  à  Presidência  da  Republica,  em  mil
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novecentos  e  oitenta  e  cinco  e  mil  novecentos  e  noventa,  tendo  sido  seu  Conselheiro

Político.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Foi Delegado da Assembleia Geral da ONU.----------------------------------------------------------

----- Foi, ainda, Presidente da Comissão Concelhia de Águeda da União Nacional em mil

novecentos e cinquenta e cinco, Membro do Centro de Estudos da União Nacional, Vogal do

Concelho  Municipal  de Águeda em representação  da Misericórdia  em mil  novecentos  e

Secretário Particular do Ministro do Interior, Joaquim Trigo de Negreiros.---------------------------

----- Para além de advogado, empresário, escritor e comentador televisivo, esteve sempre

ligado ao jornal Soberania do Povo, do qual era Diretor Honorário e foi Diretor de A Capital

entre, mil novecentos e sessenta e um e mil novecentos e setenta e três.------------------------

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

dezanove, na Freguesia de Valongo do Vouga, da qual era natural, em sessão ordinária,

delibera apresentar o presente voto de pesar pelo seu falecimento, ocorrido no passado dia

vinte  de  junho  de  dois  mil  e  dezanove,  aos  oitenta  e  oito  anos  e  endereça  aos  seus

familiares e amigos os mais sentidos pêsames.------------------------------------------------------------

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

-----  “O  Movimento  Independente  Juntos,  associa-se  também  a  este  voto  de  pesar

apresentado”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

de Manuel José Archer Homem de Mello,  foi o mesmo colocado à votação tendo sido

aprovado por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “ Na sequência de factos ocorridos na reunião do Executivo Municipal,  do dia dezoito

do  corrente  mês,  os  Vereadores  da  oposição  pediram  a  presença  da  GNR no  Parque

Empresarial do Casarão e acompanhados de membros desta Assembleia, do PS, do PSD e

do CDS, deslocaram-se ao referido Parque, onde se verificou  que uma empresa estava a

construir,  nos futuros lotes sessenta a sessenta e três,  da fase três de alargamento do

Parque,  ainda  em  fase  de  estudo  de  impacto  ambiental  e  que  não  existia  título  de

propriedade  nem licença  de  construção,  sendo  os  terrenos  ainda  propriedade  plena  da

Câmara Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  O  Senhor  Presidente  da  Câmara,  em  declarações  à  comunicação  social  local,

classificou como vergonhosa a atitude dos partidos da oposição, sublinhando que a única

coisa que conseguem com esse espalhafato é estragar a imagem do Concelho.-----------------

----- Referiu ainda, o Senhor Presidente, que existe uma central destas em Oliveira do Bairro
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e outra em Albergaria-a-Velha.----------------------------------------------------------------------------------

----- O Partido Socialista não se pronunciou ainda contra a instalação desta empresa em

Águeda, o que entendemos é que as leis, regras e regulamentos  devem ser cumpridos por

todos e não apenas por alguns.---------------------------------------------------------------------------------

----- O PS considera que os Vereadores apenas cumpriram os seus deveres  na defesa dos

interesses  do  Município  e  do  cumprimento  do  que  está  legalmente  estabelecido,  pois

consideramos que foi para isso que foram eleitos.---------------------------------------------------------

----- O que consideramos vergonhoso, Senhor Presidente, e lamentável é que o Executivo

dos  Juntos  -  Movimento  Independente  e  a  estrutura  fiscalizadora  da  Câmara Municipal

tenha deixado decorrer durante tanto tempo esta enorme obra, não estamos  propriamente a

falar de uma pequena construção escondida algures nos confins do Município, e que não

tenha, em tempo oportuno,  impedido esta situação deixando que se transformasse num

enorme problema, que me parece que é, neste momento. Lembro, que segundo as suas

informações,os  fiscais  deslocaram-se  à  obra,  há  hora  de  almoço,  no  dia  dezoito,  e

levantaram um auto de embargo, o que é certo é que até ao final da tarde, verificamos no

local que funcionários e máquinas continuavam em plena laboração, tendo sido a GNR que

teve de dar a ordem para que toda a atividade parasse dentro da referida obra.------------------

----- Senhor Presidente, algumas questões:------------------------------------------------------------------

-----  É  verdade  que só teve conhecimento  desta  situação no dia  dezoito  deste mês de

junho?------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  É  verdade  que,  conforme  vem  referido  na  comunicação  social,  a  empresa  foi

acompanhada pela Câmara Municipal durante os trabalhos de limpeza e movimentação de

terras, tendo mesmo havido várias reuniões no local?----------------------------------------------------

----- Temos conhecimento que este tipo de empresas instala depósitos bastante altos, está

assegurado  que  estes  equipamentos  não  vão  afetar  as  áreas  de  proteção  para  o

funcionamento e futura ampliação  da pista de aviação?-------------------------------------------------

----- Acho que não nos devemos esquecer que o desvio da linha de muito alta tensão, ficou

bastante mais caro para tentar assegurar que não ia obstaculizar a futura ampliação da pista

-----  Devido  à  gravidade  da  situação  muito  mais  questões  haveria  a  colocar  mas  não

pretendo, de modo algum, monopolizar o debate.----------------------------------------------------------

-----  Quero deixar aqui uma proposta do Grupo Municipal  do PS que vem, ao abrigo do

artigo vigésimo oitavo, número três do regimento, propor que seja dada a palavra ao Senhor

Vereador Paulo Seara para nos relatar os factos detalhados que aconteceram no dia dezoito

de junho.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----  Tendo  a  proposta  do  Grupo  Municipal  do  PS  sido  colocada  à  votação,  a mesmo

aprovado por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Queria fazer uma descrição do que se passou no dia dezoito, uma descrição sumaria

para  percebermos  que  não  há  fantochada,  para  percebermos que  não  é  vergonhosa  a

atitude dos Vereadores e que não é isso que nos move na vida política, aquilo que nos

move na vida política foi aquilo que o Senhor Presidente da Junta de Valongo disse que é, o

arregaçar  de mangas e trabalhar  pelo Concelho,  penso que é isso que deve estar  nos

princípios de todos aqueles que são eleitos.-----------------------------------------------------------------

----- No dia dezoito de junho, alguém me ligou por volta das dez da manhã, e informou-me

que o ponto trezentos treze da ordem de trabalho que era a aprovação da candidatura aos

futuros lotes da futura ampliação do Parque Empresarial do Casarão para a futura aquisição

do direito de superfície,  era uma proposta, toda ela, virada para o futuro, e que tinha a

indicação que eventualmente este ponto iria ser retirado, e que estavam a decorrer obras

nestes mesmos lotes, disse à pessoa em questão que não me acreditava que fosse possível

uma coisa dessas e ele disse. - É fácil, o Senhor desloca-se lá e vê.---------------------------------

----- Por volta das dez e vinte, eu e o Dr. António Gama, o Senhor Vereador também do PS,

desloca-mo-nos ao Parque Empresarial  do Casarão,  onde nos deparamos com o que lá

está, e por volta das dez e quarenta, liguei ao Senhor Vereador Antero Almeida e disse ao

Senhor Vereador que estava no Parque Empresarial do Casarão, se ele estava por Águeda

e ele disse que, estava a chegar ao Parque do Casarão e combinamos encontrar naquela

primeira rotunda e fomos os três Vereadores da oposição ver as obras in loco, onde tiramos

fotografias e analisamos a situação.---------------------------------------------------------------------------

----- Por volta das catorze e trinta era a reunião de Câmara, e fomos para a reunião que

decorreu normalmente como todas as reuniões de Câmara, até que chegamos ao ponto

trezentos e treze, eram cerca das quinze e quarenta e cinco, e o Senhor Vice-presidente da

Câmara,  que  estava  a  presidir,  porque  o  Senhor  Presidente  da  Câmara  não  estava

presente,  informou que o ponto  era  para  ser  retirado  e perguntei  qual  o  motivo  de ser

retirado, disse que havia lá uns problemas, e o Vereador António Gama insistiu e o Senhor

Vice-Presidente da Câmara explicou que o ponto era retirado porque não podia ser feito

aquele negócio, aquela assinatura, em virtude de o estudo de impacto ambiental ainda não

estar aprovado,  nessa altura perguntei  se os terrenos estariam livres,  desocupados,  e o

Senhor Vice-Presidente disse que sim, voltei a perguntar e ele voltou a dizer que sim e eu

disse  que  não,  não  é  verdade  porque  estão  a  decorrer  obras  e  não  são  umas  obras
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quaisquer, ao que o Senhor Vice-Presidente da Câmara disse que não tinha conhecimento

de  nada,  perguntou  à  Vereadora  Elsa  se  tinha  conhecimento,  ela  disse  que  não,  e

perguntou ao Vereador  João Clemente que disse que também não tinha conhecimento,

então  eu  disse  que  tínhamos  um  problema  gravíssimo  porque  tínhamos  ocupação  de

terrenos que são do domínio privado da Câmara,  acho que devemos parar a reunião e

deslocar-mo-nos ao local para pararmos a obra, porque não podemos permitir que alguém

esteja a fazer obras num terreno da Câmara, sem ter nenhum documento, sem sequer ter

assinado  o  futuro  documento  do  futuro  alargamento,  ao  que  fomos  imediatamente

informados, pelo Senhor Vereador João Clemente, que ele tinha dado instruções para que

os Fiscais se deslocassem ao local e portanto deveriam estar no local. O Senhor Vereador

António Gama disse que não era uma situação de Fiscalização,  era uma situação muito

mais grave e teria que ser com as autoridades, teria que ser com a GNR, porque na nossa

perspetiva, havia um claro crime, isso ultrapassava a função dos Fiscais. Esgrimimos aqui

alguns  argumentos  como  é  normal  e  propus  que  a  reunião  acabasse,  o  senhor  Vice-

Presidente pediu que não, faltavam três ou quatro pontos, nós acabamos a reunião e no

final da reunião eu convidei todos os Vereadores da posição, neste caso, do poder, dos

Juntos,  para  nos  acompanharem  ao  Parque  Empresarial  e  foi  reiterado  que  não  havia

necessidade em virtude de a Câmara já ter tomado as medidas que entendia necessárias,

que  era  deslocar  lá  os  Fiscais.  Avisei  que  na  minha  ótica,  havia  aqui  uma  atitude  de

denegação de justiça, de não tomar a posição que deveria ser tomada e que eu enquanto

Vereador, assumindo a responsabilidade das minhas funções e aquilo que a Lei 75 diz, que

iria sair da Câmara e chamar a GNR, iria tomar uma atitude em consonância com o cargo

que  desempenho.  Senhor  Vereador  António  Gama  e  o  Senhor  Vereador  Antero

acompanharam-me, eram dezasseis e quarenta e oito quando telefonei à GNR, solicitei que

um piquete da GNR lá fosse, o que aconteceu.-------------------------------------------------------------

----- Queria dizer também que, não basta dizer que as pessoas que fazem oposição, querem

por  abaixo  e  que  querem  fazer  espalhafato,  tive  o  cuidado  de  ligar  ao  Senhor-Vice

Presidente da Câmara, já no local, e disse ao Senhor -Vice Presidente o seguinte: - Entendo

que o Senhor Vice Presidente da Câmara deveria dar a cara, deveria vir aqui, é a minha

opinião,  estou-lhe  a  dar  um  conselho,  que  o  Senhor  deve-se  deslocar  aqui.  E  nesta

conversa que tive com ele, disse-lhe o seguinte: - Comigo não há palhaçada nem folclore

porque este assunto é sério demais, não há comunicação social, isto é um assunto para ser

tratado entre os Vereadores que aqui estão, os Líderes dos Grupos Parlamentares a quem

eu telefonei, sem mais nada.-------------------------------------------------------------------------------------
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----- Neste entretanto, liguei para o Senhor Carlos Almeida, do PSD, liguei para o Senhor

Miguel Oliveira, a quem peço desculpa porque estava na Mealhada e veio da Mealhada cá,

e o Senhor Carlos Almeida, veio de Albergaria, liguei ao Senhor Jorge Oliveira do Partido

Socialista e liguei às pessoas de quem eu tinha número dos Juntos, a primeira pessoa a

quem liguei foi ao Senhor Abílio, que não me atendeu, não tem obrigação de atender, de

seguida liguei ao Senhor Presidente da Junta de Fermentelos, de quem tenho o número de

telefone, que não me atendeu, de imediato me devolveu a chamada e eu disse o que se

estava a passar e o Senhor Presidente da Junta de Fermentelos diz-me: - estou em Aveiro,

no matadouro e eu disse que não vinha para aqui fazer nada, quando estás a trabalhar e

tens que fazer, de seguida liguei ao Senhor Presidente da Junta de Aguada de Cima, que

também me informou que, às cinco da tarde, tinha uma reunião com um casal e que não

sabia quanto tempo iria demorar e que iria fazer todos os esforços para lá ir, tendo uma

reunião de trabalho na Junta não ia deixar de atender os seus fregueses para lá ir.  De

seguida,  o Presidente da Junta de Fermentelos deu-me o número do Senhor  Humberto

Moreira, a quem eu liguei, contei-lhe o sucedido e ele disse-me: - “Gostaria muito de ir aí,

não  posso  porque  estou  em  Lisboa”.  Ele  depois  até  me  disse  para  ligar  ao  Senhor

Figueiredo, lamento, mas não tenho os eu número de telefone, liguei à pessoas de quem

tinha o número, não liguei à Drª. Eliana Carla Tavares, que é a Líder do Partido Socialista,

não ia ligar para Lisboa sabendo que ela não podia vir, liguei ao Jorge Oliveira. Aquilo que

queria dizer é que do Grupo Parlamentar dos Juntos, ninguém se negou a lá ir, quero que

fique aqui claro, as coisas têm que ser faladas com clareza e transparência, uns por uns

motivos,  outros  por  outros,  não  tiveram  mesmo disponibilidade  em  ir  e  eu  garanto  da

conversa que tive com eles, tenho a certeza absoluta que é de facto verdade aquilo que eles

me transmitiram, não quero levantar qualquer tipo de suspeição, bem pelo contrário, é um

assunto sério demais para a gente brincar.------------------------------------------------------------------

----- Entretanto, o Senhor Vice-Presidente da Câmara mandou-me uma mensagem a dizer

que dentro de alguns momentos iria para ali.----------------------------------------------------------------

-----  Entretanto  chegou  a  GNR,  e  durante  este  período,  as  máquinas,  as  pessoas

continuaram sempre a trabalhar, foi por minha indicação, sugeri ao agente da GNR, que

mandasse para  as obras,  porque se não há documentos,  não há nada,  e o agente  da

autoridade, e muito bem, na minha ótica, sugeriu à Senhora Engenheira que parasse as

obras, sugeriu, não mandou, e de imediato pararam as obras.-----------------------------------------

----- Chegou o senhor Vice-Presidente e nós visitamos o local e falamos com o responsável

da  empresa  que  lá  esteve  no  qual  foram  colocadas  algumas  questões,  por  alguns
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presentes, e uma das questões colocadas era se ele entendia que era normal entrar por um

terreno dentro? Ao que ele disse: - Os Senhores não pensem que sou maluco para vir de

Viseu para aqui fazer isto porque me apeteceu, é óbvio que não.-------------------------------------

----- Posto isto, não é normal os Vereadores da oposição, fazerem o papel da posição, só

têm a possibilidade de o fazerem porque quem está na posição de o fazer não o fez, e o que

fez,foi exatamente à posteriori.----------------------------------------------------------------------------------

-----  Queria lembrar também aqui,  porque é importante, que no dia onze de fevereiro foi

aprovada a candidatura desta mesma empresa ao lote 9 e 10, no dia dezanove de fevereiro

foi aprovado a aquisição de direito de superfície, para o lote 9 e 10, foi a reunião de Câmara,

é curioso que, no dia vinte e dois de fevereiro, era para ir a aquisição dos lotes 60,61, 62 e

63, portanto eles ficariam com seis lotes, hoje temos o conhecimento que não, porque neste

espaço de tempo houve negociações e eles deixaram os lotes 9 e 10, do qual nós não

tínhamos conhecimento e não tivemos até ao momento.-------------------------------------------------

----- Queria também dizer que esta situação é de facto muito séria, estamos com um assunto

que levou o nome de Águeda para sítios que não devia e que não é a oposição que tem a

responsabilidade, a oposição tem a responsabilidade de repor a verdade dos factos, o mero

cidadão faz um acrescento na sua casa, ergue um muro e tem lá os Fiscais da Câmara.

Uma empresa desta dimensão, gostava que vissem, foram milhares, milhares de metros

cúbicos de terra que de lá foram retirados, onde é que ela está? A empresa diz no jornal que

desde o início de maio que lá andava. Há bocado o Senhor Engº. José Oliveira dizia que

aquilo devia ficar numa estrada principal, aquilo está na estrada principal que liga a estrada

de Belazaima a Alvarim, onde passa muita gente, é algo de grande dimensão, são dezoito

mil  metros  quadrados  de  terreno  que  foram movimentados,  onde  tem betão,  onde  nós

chegamos tinha giratórias, tinha auto gruas, a central de betão está toda lá. Nós nunca nos

demitiremos  da  nossa  função,  quero  dizer  aqui,  olhos  nos  olhos,  a  todos  os  meus

conterrâneos,  se  é  verdade  que eu e  os  Vereadores  da  oposição  meteram queixas  no

Ministério Público,  vejam o espalhafato que tem sido feito por eles,  que nós nunca nos

prenunciamos nem nenhum órgão de comunicação social,  nem nenhum sítio  acerca do

assunto. Nós temos uma obrigação que está na Lei 75, qualquer cidadão tem a obrigação

de quando tem conhecimento de uma ilegalidade é obrigado a denunciá-la, não é a julgá-la,

isso é com os Juízes, é a denunciá-la. Então eu que sou Vereador com responsabilidades,

sei de eventuais ilegalidades, e calo-me, isso quer dizer que eu serei conivente e quer dizer

que eu serei responsabilizado criminalmente, e eu nunca serei criminalizado criminalmente

por  aquilo  que  não  faço  ou  por  aquilo  que  deixar  de  fazer  e  quero  dizer  ao  Senhor
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Presidente da Câmara que todas as situações que ele tem falado, incorre daquilo que a lei

permite  aos Vereadores.  Ele  uma vez disse  aqui  que o  executivo  era  um conselho  de

administração, tem toda a razão, eu sou do conselho de administração, sou um membro não

executivo. Diz a lei, e eu tenho direito a toda a documentação que diz respeito à Câmara

Municipal, tem que me ser dada, e eu depois de analisar faço aquilo que entendo que é o

melhor para o meu Concelho, não vale a pena andarmos aqui a lamentar e como dizia o

Vereador  Miguel  Oliveira,  a  quererem-se passar  por  calimeros,  coitadinhos,  que  toda  a

gente lhes quer mal, o que não pode acontecer e que já é uma práxis desta Câmara, é

vender dificuldades e depois a única coisa que faz é dar facilidades, o facilitismo, portanto

nunca me demitirei em defesa da Câmara Municipal de Águeda, da qual eu sou membro do

Conselho de Administração, que tem o nome de Vereador, nunca me demitirei da função de

preservar o bom nome da minha terra e dos meus concidadãos, foi para isso que fui eleito.--

----- Queria concluir, Senhor Presidente, dizendo o seguinte, no dia vinte e um, eu e o Dr.

Gama fomos à GNR para buscar o auto de ocorrência, disseram que não havia nenhum

auto de ocorrência, então se eu denunciei, tem que haver um auto de ocorrência, depois

havia a dúvida se a queixa tinha sido feita pelos Vereadores ou pela Câmara, não foi mesmo

feita pelos Vereadores, foi às dezasseis e quarenta e oito, e a Câmara Municipal fez às

dezassete  e  tal,  foi  a  reboque,  ou  a  remoque,  como  queiram,  a  verdade  é  que

independentemente  dos  Vereadores  da  oposição  ou  dos  Senhores  Deputados  da

Assembleia Municipal,que lá estiveram connosco, quererem ou não quererem avançar para

a polícia judiciária, a queixa vai mesmo para a polícia judiciária, porque deixou de ser uma

ocorrência e passou a ser um auto de notícia, portanto vai diretamente para o Ministério

Público.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Queria só dizer uma coisa ao Senhor Presidente da Câmara, quem foi o Vereador da

oposição que fez queixa da Transdev? Acho que a polícia judiciária e o Ministério Público

andam a envergonhar o nome de Águeda e nós temos que nos chatear com eles.--------------

-----  Queria  concluir  dizendo  ao  Senhor  Presidente  da  Câmara,  que  o  Senhor,  numa

Assembleia  Municipal,  isso  é  vergonhoso  para  Águeda,não  sei  se  isso  foi  um  ato  de

premonição  ou  se  o  Senhor   tinha  já  indicações  precisas,  o  Senhor  Presidente  da

Assembleia disse, em tom de brincadeira , que a policia judiciária ia sair do Estádio da Luz e

que  se  vinha  instalar  na  Câmara,  se  calhar  o  Senhor  tinha  razão,  é  mesmo  uma

vergonha.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----  “Senhor  Presidente,  não  sei  se  quer  que  responda  já  a  isto  ou  se  seguimos
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normalmente a nossa Assembleia e é isso que vou fazer.-----------------------------------------------

----- Agradecer ao Senhor Presidente da Junta de Valongo do Vouga as palavras gentis que

teve,  agradecer-lhe  todo  o  trabalho  que  temos  vindo  a  desenvolver  e  naturalidade  que

quando assim é,  quando todos remamos para o mesmo lado as coisas são muito mais

simples, obrigada por isso.----------------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente aos casos concretos que aqui trouxe, o tanque provisório do Moutedo,

tenho conhecimento do tanque há uma série de anos, aliás é da construção da A25, quando

passou da IP5 para a A25, houve uma negociação com o então Presidente da Junta, por

causa de uma nascentes no Moutedo, até diria que foi a empresa que andava na A25 que

colocou esse depósito provisório, que tem vindo a passar a definitivo ao longo dos tempos,

não tenho é conhecimento que haja qualquer problema com a qualidade da água, porque

penso que o reservatório terá as condições mínimas exigíveis para fazer a distribuição de

água, no entanto, há uma coisa que nos tranquiliza, diria que é uma certeza que tenho, o

sistema que nós temos agora de abastecimento de água permite-nos , e sei que é feito, um

conjunto de análises que são feitas de uma forma sistematizada da água que é distribuída

ao longo do Concelho, portanto nos vários pontos, o que quer dizer que se houvesse, quer a

nível químico quer a nível bacteriológico qualquer tipo de contaminação, já se teria dado por

ela, de qualquer modo aquele reservatório, que é um reservatório com tamanho diminuto , é

um assunto que termos que levar à ADRA para que seja resolvido de forma definitiva.---------

-----  Efetivamente  a  Cadaveira  é  um sitio  fantástico  para  podermos  fazer  também algo

parecido com o que tem vindo a ser feito em Alcafaz, sei que os nossos serviços, também

com a Junta de Freguesia, têm vindo a desenvolver aquilo que será o projeto de intervenção

dentro desta matriz, no outro dia, vi com algum orgulho o Senhor Secretário de Estado da

Proteção Civil a descrever claramente aquilo que temos em Alcafaz e a dá-lo como o melhor

exemplo que viu, esqueceu-se de dizer que era em Alcafaz, mas eu também compreendo.---

-----Quanto  às  máquinas  da  Câmara,  efetivamente  temos  vindo  a  ter  uma  série  de

problemas, nós precisamos, sobretudo, de meios humanos, esta semana estamos a abrir de

novo  um  conjunto  de  vagas  para  ingresso  na  Câmara,  porque  nós  temos  os  nossos

quadros,  sobretudo  os  quadros  de  operários  que  trabalham no  exterior,  completamente

depauperado, precisamos rapidamente de recuperar desta situação, até porque os poucos

que temos estão quase todos na idade da reforma, aliás no dia um, um funcionário que nos

tem andado a desenvolver um trabalho de grande valia, para todo o Concelho e até para as

Juntas de Freguesia vai ser reformado, portanto é um problema a crescer. Estamos a fazer

concursos, sendo certo que nesta altura a dificuldade da mão de obra que se sente por todo
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o lado  leva-nos a ter alguma dificuldade em suprir estas vagas, estamos a tentar, vamos

continuar a tentar. --------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O diálogo que aqui falou com a Junta da Trofa, é este o modelo, acho que em diálogo

conseguimos efetivamente fazer com que as coisas funcionem, com que os problemas se

resolvam,  mesmo aquelas  coisas  que parece que alimentavam no passado  tão recente

guerras, afinal de contas dá para conversar sobre elas porque se calhar eu dou-te aqui, vou

buscar  aqui  e  tu  dás-me acolá  e  no  fundo  acabamos  por  restabelecer  aquilo  que  nós

conhecemos das nossas terras, que a nossa memória nos traz, que é isso que é importante,

no fundo manter esta identidade e que nos sintamos bem.----------------------------------------------

----- Uma nota relativamente às obras na cidade, já aqui tenho dito e todos nós temos que

perceber, as obras na cidade é claramente uma questão de oportunidade, há fundos que

estão disponíveis para a regeneração urbana das cidades, já disse isso aqui algumas vezes,

puderam aceder a estes fundos Águeda, Aveiro, Ílhavo e Ovar, mais nenhum Concelho teve

acesso a estes fundos, porque já expliquei, somos um Concelho mais urbano, são coisas

dirigidas a áreas urbanas que estão perfeitamente definidas e que são aquele espaço da

cidade  e  nós  temos  comparticipações  que  são  muito  interessantes  neste  plano  de

regeneração   da  cidade,  nós  podemos  dizer  que  não  queremos,  é  claro  que  isto  nos

contraria e até nos tira alguma vontade que queremos vir para as Juntas, mas o facto é que

por nos tirarem uma força não quer dizer que não vínhamos com bastante força, há uma

coisa que o Senhor Presidente da Junta que tem acompanhado e todos os Presidentes de

Junta têm visto é que o tempo de projetar, de preparar, de andar é este tempo, o tempo dos

concursos,  o  tempo  que  demoram  estas  coisas  todas,  quando  aparece  uma  obra  tem

muito  ,muito  trabalho  por  trás,  e  esse  trabalho  nós  estamos  a  fazer  de  uma  forma

sistematizada  para  irmos  efetivamente  às  Freguesias  do  Concelho,  é  claramente  uma

vontade e é uma vontade que não nos vai passar, estamos a trabalhar nesse sentido e as

coisas naturalmente vão aparecer.-----------------------------------------------------------------------------

----- Depois do Senhor Jorge Oliveira ter introduzido este assunto do que se está a passar

no Parque do Casarão, queria dizer que aquilo que o Senhor Vereador Paulo Seara aqui

disse, não vou pôr minimamente em causa que as coisas tenham acontecido assim do lado

dele,  quero  é  efetivamente  esclarecer,  porque  é  importante  esclarecer  toda  a  ação  da

Câmara nestas matérias e no fundo contar a história.-----------------------------------------------------

----- Tenho aqui só duas cartas e queria colocá-las para todos nos posicionarmos se não

corremos o risco, mesmo os presentes, sei que lá para casa vai ser difícil, vamos começar

aqui a falar e provavelmente vamos começar a falar de uma coisa abstrata. Em primeiro
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lugar queria uma carta muito simples, aquilo que é a primeira fase do Parque Empresarial do

Casarão e a segunda fase do Parque Empresarial  do Casarão,  esta que estamos nesta

altura ainda a licenciar.--------------------------------------------------------------------------------------------

----- A primeira fase do Casarão, este picotado todo que aqui está, é a segunda fase do

Casarão, estamos a ver que é uma área muito maior do que a primeira fase, esta área da

segunda fase.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ A outra carta, onde temos o desenho dos lotes.----------------------------------------------------

----- A empresa Socibeiral, ou como lhe queiram chamar, porque não tenho muito presente

essas questões, procurou a Câmara Municipal através do gabinete que gere o Parque, em

algures,  durante  o  mês de dezembro  de  dois  mil  e  dezoito,  então formulou  como uma

empresa qualquer  a intenção de adquirir  dois  lotes para instalação de uma empresa,  o

gabinete  de  uma  forma  completamente  automática,  como  já  aconteceu  com  outras

empresas, fez a proposta e essa proposta em fevereiro foi submetida para aquisição destes

dois lotes, aqui, como estão a ver esta é rotunda de inicio, aqui é o crossódromo estamos a

ver claramente aqui no meio de empresas que já estão ali consolidadas. Foi à reunião de

Câmara e nessa reunião de Câmara, tranquilamente com os quatro votos favoráveis dos

membros dos Juntos e a abstenção, queria aqui dizer, penso que não é dizer nada de mal,

que  habitualmente  os  Senhores  Vereadores  da  oposição  abstêm-se  relativamente  às

matérias do Parque do  Casarão, penso que estamos todos de acordo, portanto diria que

nada tinham a objetar nesta altura, passou e efetivamente ficaram comprometidos, criamos

a esta empresa a expetativa de que lhe iríamos ceder aqueles dois lotes.--------------------------

----- Alguns dias depois, fui confrontado com um empresário que me diz o seguinte: ”Então

uma empresa que vai montar uma central  de betão vai ficar mesmo encostada à minha

empresa, eu trabalho com tecidos”.  Já viram que a empresa é a “Carlos Natal”, foi o Hélder

Natal que me ligou, ficamos preocupados porque o movimento de camiões, e daquele tipo

de camiões, naquele local pareceu-nos que poderia constituir  um problema. Falei  com o

Senhor Vereador João Clemente e chamámos a empresa, foi a primeira vez que tivemos

contactos com as pessoas desta empresa, e dissemos-lhe uma coisa muito simples: - Meus

Senhores, nós temos aqui uma situação que nos parece de alguma forma complicada e

gostaríamos  de  pensar  convosco  outras  soluções.  Claramente  há  aqui  uma  coisa  que

tentamos, Senhor José Oliveira, exatamente como pensou, a nossa primeira proposta foi no

sentido de os levar para fora do Casarão. O Senhor Vereador João Clemente acompanhou

e  procurou  ativamente  este  processo,  quatro  ou  cinco  situações,  e  mão  foi  possível

encontrar esse espaço.--------------------------------------------------------------------------------------------
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----- No entanto, a seguir, na fase de ampliação do Parque, ainda não licenciada, mas em

fase  de  licenciamento,  estávamos  à  espera  da  declaração  de  impacto  ambiental,

encontramos um espaço que nos pareceu bastante adequado e dificilmente interessaria a

outro tipo de empresa, e é aqui, este lote encontra-se a um a cota, daqui, para aqui, para

esta estrada, a onze metros e sessenta mais abaixo, é qualquer coisa como um prédio com

quatro andares,  aqui  em baixo está  mais  fundo onze metro e  sessenta.  Outra coisa,  a

acessibilidade a estes lotes far-se-ía sempre,não pelas ruas internas do Parque, a prejudicar

estas empresas, mas por aqui. E propusemos esta localização à empresa, mas, ainda, lhe

propusemos mais, em vez de ficarem com os dois lotes que tinha lá em cima, era importante

ficarem com os quatro, com o quarteirão todo para, primeiro, volto a dizer, dificilmente uma

empresa  de  outro  género  quereria  aqueles  lotes,  segundo,  não  ficariam  ali  a  perturbar

rigorosamente mais ninguém.------------------------------------------------------------------------------------

----- Com tudo isto a empresa disse que sim, que acordava, e que lhes servia perfeitamente.

Neste processo negocial,  porque tínhamos criado expetativas lá em cima, disse-nos que

tinha pressa e que já tinha comprado a central, depois de termos validado este negócio aqui

em cima, que tinha alguma pressa, ao que nós dissemos que precisávamos da declaração

de impacto ambiente para podermos registar o loteamento e então sim, fazermos a cedência

dos lotes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Pediram-nos para desenvolver os projetos, insistentemente, e se podiam, pelo menos,

limpar o terreno, porque o terreno estava completamente cheio de mato e completamente

irregular,  portanto,  pediram-nos para proceder  a essa limpeza,  não vimos inconveniente

nenhum, até por uma razão muito simples, se houvesse algum problema nas negociações

que viríamos a ter  no futuro,  a Câmara em nada seria prejudicada,  bem pelo contrário,

precisava, indiscutivelmente de limpar aquela parcela.---------------------------------------------------

----- Tudo isto aconteceu.------------------------------------------------------------------------------------------

----- Entretanto, o nosso gabinete, que trabalha com o Parque, preparou a cedência de bens

por bens futuros dos lotes de sessenta a sessenta a sessenta e três,  são quatro lotes,

preparou e ficou agendado para a reunião de Câmara a cedência do direito de superfície de

lotes  futuros  porque  nos  faltava  a  declaração  de  impacto  ambiental  e  como  tal  não

podíamos fazer o registo do loteamento.----------------------------------------------------------------------

----- Dia dezoito, terça-feira, oito horas e quarenta e oito da manhã, recebi uma mensagem

de um empresário a dizer: -“Andam aqui, com movimento de camiões e supostamente estão

para montar aqui a central, como é que é isto?”----------------------------------------------------

----- Tivemos uma reunião, de preparação da reunião, e nessa altura foram mandados os
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Fiscais ao local ver o que é que acontecia, portanto, os Fiscais foram mandados ao local

pouco depois das onze horas da manhã.---------------------------------------------------------------------

----- Quer dizer, Senhor Vereador, que quando chegaram à vossa reunião, os Fiscais tinham

chegado, ou estariam a chegar com a informação e estavam a produzir a informação.---------

-----  O que aconteceu,  no final  da  reunião,  é  que  efetivamente  foi  lavrado  um auto  de

embargo e um processo de contra-ordenação, contra aquela empresa. Posso-vos garantir

que a partir de terça-feira, ou seja quarta-feira, depois foi feriado, sexta-feira e todos os dias

as obras têm estado completamente paradas e não há movimento algum naquele local,

mais, dei indicações precisas aos Fiscais para lá irem todos os dias, verificar se há algum

tipo de movimento, portanto, é isso que eles estão a fazer e posso-vos garantir que ainda

hoje não há lá qualquer tipo de movimento de obras, naquele local.----------------------------------

----- Quero aqui dizer,claramente,o seguinte: - A Câmara Municipal de Águeda e todas as

Câmaras  do  País,  são  amiúde  confrontadas  por  obras  realizadas  pelas  mais  diversas

entidades e munícipes, sem licença, temos mecanismos próprios para intervir, foi isso que

fizemos. Posso-vos dizer outra coisa, quando esses mecanismos próprios para intervir não

se revelam suficientes, então vamos com tudo aquilo que for necessário. Considero que foi

completamente extemporâneo, por uma razão muito simples, os Fiscais estavam a produzir

e foi informado na reunião, eu não estive na reunião,  mas garanto-vos que foi  isso que

aconteceu, foram informados que os Fiscais tinham ido ao local e estavam a produzir  a

informação,  todo os resto,  muito  sinceramente,  era  absolutamente  escusado,  a Câmara

interveio, mandou para as obras e garanto-vos que elas estão paradas.----------------------------

----- Uma informação complementar, que muito nos alegra, está em causa todo o Parque, a

declaração de impacto ambiental já chegou à Câmara, já estamos a proceder ao registo dos

lotes, é uma boa notícia, deixo aqui com todo o agrado, é uma situação que demorou. Já

agora ficam a saber que aquela expetativa que nós tínhamos relativamente à chegada da

declaração de impacto ambiental é que ela deveria chegar durante o mês de maio, chegou

esta semana, mais propriamente, antes de ontem.--------------------------------------------------------

----- Meus Senhores, esta é a realidade dos factos, não quero ter que tecer mais nenhumas

considerações políticas, quero-vos dizer que este Parque é um verdadeiro sucesso para

Águeda,  tem-se revelado extraordinário  no sentido  da promoção de Águeda  perante  os

empresários, pela primeira vez, temos vindo a captar de uma forma bastante interessante

este conjunto de empresas e de empresários que querem vir investir em Águeda, já não

somos só nós os Aguedenses a sermos empreendedores, portanto, de uma forma bastante

corrente temos este tipo de procura, há uma angariação que a Câmara faz, desde há muito
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tempo, de promotores. Esta empresa, volto aqui a dizer, desde a primeira hora em que veio,

e em todos os contactos que tivemos com eles, portaram-se com muita cordialidade e foram

tratados pela Câmara Municipal como investidores e naturalmente com vontade que fiquem

entre nós.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Independentemente de todo o resto, não queria tecer mais qualquer comentário, esta é

a realidade dos factos, com toda a tranquilidade, não há outra história para mim, lamento,

mas não tenho nada mais que complemente.”--------------------------------------------------------------

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

----- “ Queria só, Senhor Presidente, que informasse qual é a diferença de cota entre o lote,

a cota natural, não é aquela que lá está agora, entre o lote e o futuro lago? “----------------------

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

----- “ Quando estamos a falar em lago, poderá alguém pensar que é um lago natural,não,

estamos a falar de uma lagoa de posição das águas pluviais do Parque, não pensem que

estamos aqui a falar da Lagoa da Pateira ou coisa parecida. Estamos a falar de uma lagoa

onde haverá sedimentação das águas pluviais do parque antes de serem emitidas.-------------

-----  Queria-vos  dizer  que  toda  a  declaração  de  impacto  ambiental  no  sentido  da

monitorização destas questões todas, está acautelada.--------------------------------------------------

-----  Uma outra questão que não passa pela cabeça de ninguém que não seja assim é

depois de vendermos o lote e termos o lote completamente registado, qualquer empresa

que ali esteja, e a Socibeiral também, tem que se sujeitar um pedido de licenciamento, e é

isso que vai ter que acontecer, se acontecer, porque não há outra forma.--------------------------

----- Há uma outra coisa que é interessante, não sei de vocês sabem, mas aqui o Senhor

Vereador Paulo Seara, pediu para que fosse um drone a mostrar o lote, porque cá de cima

temos uma dificuldade tremenda em ver o que lá estava feito, as estruturas que lá estavam,

já  agora,  porque  também tive  conhecimento  dessas questões,  começaram a chegar  na

segunda-feira, isto era terça, e é uma central que vem desmontada em camiões, temos um

conjunto  de  peças  deitadas  no  chão  que  as  pessoas  começaram  a  transferir  para  ali

indevidamente. Não há mais nada a dizer-vos--------------------------------------------------------------

----- A cota do chão daquele piso é de oitenta três ponto três, a rua naquele sítio que lhe

referi é de noventa e quatro ponto nove, e já agora posso-lhe dizer que para a  Ciclofapril

que fica ali mais acima temos qualquer coisa como dezassete ponto noventa de diferença

de cota, ou seja, relativamente a essa fábrica, aquilo está enterrado dezassete metros e

noventa o que quer dizer que até a ponta da torre que possa lá ter para fumegar de qualquer

tipo de chaminé, que vai ter mangas, que vai ter essas questões todas ambientais, se tiver,
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voltamos a dizer, ficará sempre muito mais baixa que a cota de soleira daquelas empresas,

era só para vos dizer que a escolha deste local, foi tudo menos uma escolha completamente

leviana, não foi.------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Devo confessar o seguinte, fui um dos tipos, como disse o Paulo Seara, que estive lá.

Melhor  do que  o  Senhor  Presidente  para  falar  nisso,  do  que  aconteceu  lá,  eu  poderei

averiguar.  Estive  eu,  estiveram  os  Vereadores  da  oposição,  esteve  o  Senhor  Vice-

Presidente da Câmara e estiveram representantes dos membros da Assembleia do CDS  e

do PS, e não esteve o Senhor Presidente da Câmara, porque afinal soubemos hoje, recebeu

de manhã às oito e quarenta e tal, uma mensagem a informar que a obra estava a decorrer

e, não me leve a mal, foi acompanhar a chegada do comboio a vapor.------------------------------

----- Isto foi o que aconteceu, respeito, o que não lhe admito, ouça Senhor Presidente, olhos

nos olhos, é que o Senhor venha dizer para os jornais o que disse, porque  eu não disse

uma  única  palavra  até  hoje,  fui  lá  com  um  intuito,  o  intuito  era  o  de  proteger  a

Câmara.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  O que está em causa não é uma licença,  desculpem lá,  o que está em causa é a

propriedade de um terreno e essa que está no Ministério Público, eles que se entendam ,

que cheguem às conclusões que quiserem, como diz o Senhor Presidente, aqui dou-lhe

razão, eles que cheguem lá, o poder político não interfere no poder judicial.-----------------------

----- Reitero que as criticas que nos fez vai dividi-las com o Senhor Vice-Presidente, porque

ele também lá esteve, portanto, não espero outra coisa da sua parte que não seja retirar-lhe

a confiança política, é assim que as coisas funcionam, nós não podemos ser para uns uma

coisa e para os outros outra.-------------------------------------------------------------------------------------

----- Pedi para deixarem aqui isto , porque eu queria-vos falar um bocadinho disto,agora vou-

vos falar política, Senhor Presidente disse que não queria falar política, mas uma vez que da

parte  legal  estamos todos entendidos,  de  certeza que todos  queremos  salvaguardar  os

interesses da Câmara, vamos falar de política.-------------------------------------------------------------

----- Permitam-me que possa falar um pouco do que li do Parque do Casarão.--------------------

----- A planta que temos aqui faz parte do relatório ambiental do plano do pormenor do PEC,

de abril de dois mil e dezassete, o que os Senhores vêm aqui é uma zona verde, isto aqui é

uma lagoa que já vou passar a explicar,  é o que está no relatório,  isto são campos de

futebol, depois tem aqui também uns parques infantis, portanto, é uma zona de lazer que

vou explicar o que é que lá tem, com parques de jogos, zona para as crianças  e um lago

que  serve  para  retenção  de  águas,  e  o  Senhor  Presidente  não  disse,  mas  tem  uma
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segunda função, que é de recreio e desporto. Reparem bem, nós vamos meter a central

aqui, a deitar fumo, daqui a um bocadinho vamos lá chegar, e a malta a nadar aqui ao lado,

é isto que está em causa.-----------------------------------------------------------------------------------------

----- Nós temos que ser sérios, o conceito do Parque está a ser desvirtuado, isto é política,é

verdade, não sou obrigado a concordar consigo, o Senhor baixa-lhe a cota, sobe-lhe a cota,

mas  está  lá,  isto  parece-me  aquelas  senhoras  de  casa  que  arrumam  a  sujidade  para

debaixo do tapete, convencidas que ele não está lá, está lá na mesma.-----------------------------

----- Deixem-me chamar-vos a atenção de uma coisa, estão a ver aqui esta coisa amarela,

isto é um hotel, e esta coisa verde aqui , segundo o plano que ali está,  serve para quebrar

este efeito negativo de vermos unidades industriais, estamos no hotel e vermos unidades

industriais não é bom, é muito melhor vermos uma central aqui ao lado.----------------------------

----- Vamos falar um bocadinho de quais eram os objetivos disto, no fundo era criar aqui um

espaço verde, não me levem a mal os técnicos da Câmara e os autores do projeto, mas é o

que se interpreta e deduz dos documentos que estão  escritos. Criando uma ambiência que

se pretende que não seja imediatamente conotada com a imagem industrial, esta aqui em

baixo do hotel, mas sim com um espaço multifuncional e com uma qualidade formal acima

da média, era o que se dizia na altura. Sobre o lago, dizia-se também, serve uma bacia de

retenção, inclusivamente para servir aqui de  backup e também para as regras das zonas

verdes ali do lado, é uma regra um bocado cimentada mas também serve, hoje usa-se muito

o mobiliário urbano, nessa matéria. E tem uma função recreativa, era o que dizia a Câmara

na altura, ligada à fluição e lazer por parte dos utilizadores do parque, onde os mesmos

poderão desenvolver algumas atividades lúdicas, inclusivamente desportivas.-------------------

-----O Senhor Presidente estava a dizer que isto não é nenhuma Pateira de Fermentelos

mas é uma lagoa artificial com dois hectares  e dois metros de profundidade.--------------------

----- Isto ainda tinha outra ventura, vejam, vou ler:---------------------------------------------------------

----- “Criando toda uma zona de estar que ainda é mais valorizada pela vista desimpedida

para o aeródromo, onde os utilizadores vão poder observar a aterragem e a descolagem das

aeronaves”.  Estão-se  a  rir  mas,  acho  isto  sério,porquê?  Porque  isto  é  aquilo  que  nós

julgamos  que o  povo  de  Águeda  é,  que  precisa  de ir  ao  Parque  do  Casarão  para  ver

levantar uma avioneta de dois lugares. Eu não tenho o povo de Águeda nesta dimensão,

isto sim é política, quando se tem o povo de Águeda nesta dimensão, colocar lá uma central

de betão,de betuminoso, de bactérias, é absolutamente igual, não vejo as coisas por aí.------

----- Estou a imaginar, a malta de Aguada de Cima,ao domingo, enquanto não tiver a estrada

da Canada, ir ali levar a família, uns vão para o lago, outros vão para o parque e quem
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quiser vai  para a central  de betuminoso e quem não quiser vai  para a central  de betão

bronzear-se.  Não  sei  se  sabem,  o  betuminoso,  no  fundo,  é  nafta  ,  é  um  derivado  do

petróleo, altamente cancerígeno, mas que é preto, para o bronzeamento é impecável.---------

----- Senhor Presidente, é mesmo disso que estamos aqui a falar, parece que estou a brincar

um bocadinho com a coisa, acreditem que não estou, e fiquei deveras incomodado porque

eu saí  do meu trabalho,  eu estava a  trabalhar  Senhor  Presidente,  não trabalho  para  a

Câmara, respeito muito a função que tem, mas eu saí do meu trabalho com o intuito certo

que ia defender os interesses da Câmara, o que li no jornal não me agradou, mas há mais

coisas que não me agradaram, na própria entrevista que li, e lembro, a parte legal está  para

trás, essa aí com certeza que vamos estar ao seu lado, espero que todos os argumentos

que tenhamos sejam firmes.--------------------------------------------------------------------------------------

----- Agora queria dizer, porque a parte política interessa, o Senhor disse lá: - “atenção, isto

não  é  nenhum  fim  do  mundo,  há  centrais  iguais  a  esta  em  Oliveira  do  Bairro  e  em

Albergaria, na zona urbana”, quero dizer ao Senhor Presidente, o Senhor sabe qual é a

diferença entre uma central de betão e uma central de betuminoso? Sabe dos impactos de

uma e dos impactos de outra?-----------------------------------------------------------------------------------

----- Para que as pessoas que estão aí em baixo nos possam entender, a central de betão

utiliza  basicamente  cimento,  areia,  água,  algumas  cinzas,  o  grande  problema  vai  das

microparticulas que liberta quando o cimento é utilizado que, nomeadamente para alguns

negócios que estão no Parque do Casarão,  podem estar enterradas, elas sobem  e vão lá

ter.  Aliás  há  um problema  desses,  e  o  Senhor  Presidente  que  se  dá  tão  bem com o

Presidente de Ovar deve conhecer, há um problema desses em Ovar, uma pintura por mais

que queiram não a conseguem pôr a trabalhar, portanto, o que é que se conclui, nestes

sítios as centrais  de betão podem matar o negócio,  as centrais de betuminoso que não

existem  em  Oliveira  do  Bairro,  que  existindo  em  Albergaria  estão,  e  o  Senhor  sabe,

encostadas à sua  freguesia, lá para trás das Cubatas, no meio dos pinhais e foram tiradas

de ao pé das populações, tem efeito nocivo,porquê? Porque podem provocar cancro ou seja

podem matar pessoas, se uma mata o negócio a outra mata pessoas, se juntarmos as duas

fazemos obras no centro de saúde de Águeda, mas queria chamar mais a atenção, e vou-

lhe dar outros exemplos, a central da  Paviazeméis  é no meio da pedreira, o seu amigo, o

Carlos Pinho, tem duas centrais, uma na pedreira de Arouca e outra na pedreira de São

João do Monte, bem afastadas das pessoas. Ora, onde é que o Senhor foi meter a central

de betão e betuminoso, perto de uma entrada, aliás disse, não precisam de ir dentro do

Parque, não, mas precisam de outra coisa, já imaginaram um empresário que vem para o
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hotel e fica no meio do engarrafamento entre dois camiões, um a transportar betão e outro

de betuminoso. Não era esse o objetivo que lá estava, o objetivo que lá estava era tornar

esta  zona  uma  coisa  completamente  diferente  daquela  que  o  Senhor  Presidente  quer

transformar, não me leve a mal, isto que o Senhor está a querer fazer, para além de ser um

atentado ao próprio projeto, parece-me que o quer matar,  é um atentado a negócios de

empresários que investiram lá muito, famílias que vivem à custa daquilo, compete-nos a nós

salvaguardar, pense muito bem se é isto que quer para o Parque do Casarão, posso-lhe

dizer do pouco conhecimento que tenho, eu, não é.-------------------------------------------------------

----- Senhor Presidente,  já que temos centrais de betuminoso em Albergaria, temos centrais

de betão aqui nos concelhos vizinhos,será mesmo fundamental arrepiarmos todo um projeto

que concebemos,  a joia da coroa, para colocarmos ali  um negócio destes? Isto é o que

deixo para vocês, acho que não devemos vender a alma a qualquer preço, se me perguntar

se é preferível ter lá o terreno vazio ou alugá-lo a um euro, ao ano, deixando cair tudo o que

são os objetivos primeiros deste Parque, dir-lhe-ei, esqueça lá um euro. Os projetos que já

lá estão, que custam muito a muita gente, são deveras importantes para o Senhor refletir

sobre isso.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Há aqui outra questões que queria colocar.------------------------------------------------------------

----- O Senhor Presidente conhece o contrato de promessa que foi à reunião de Câmara do

dia dezoito? Conhece, então Senhor Presidente responda-me, depois virei cá outra vez, a

algumas questões que queria colocar.-------------------------------------------------------------------------

----- Quando é que o Senhor Presidente da Câmara decidiu retirar este ponto da ordem de

trabalhos? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Segunda questão, já me respondeu, era se o Senhor tinha lido o contrato?-------------------

----- A terceira é: - Ouviu os empresários que nesta zona de baixo, onde se vai situar, onde

hipoteticamente se situaria, onde na realidade lá está a central, o Senhor ouviu estes que

estão cá mais para baixo?----------------------------------------------------------------------------------------

----- Mais uma questão que gostava que o Senhor me respondesse, a Câmara já está a

estudar  o  projeto  de  arquitetura  e  especialidades  deste,  desculpe  o  pleonasmo,  deste

projeto empresarial? -----------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Consta-se  que  foram  os  camiões  da  Câmara   que  procederam  ao  transporte,  ao

movimento de terras, que o Senhor há um bocadinho falou, que foi necessário retirar de lá,

consta-se na praça, o Senhor consegue-me confirmar ou desmente?”-------------------------------

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

----- “Senhor Presidente, para encurtar a minha intervenção, quero deixar muito claro, que
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me senti particularmente ofendido quando li aquilo que terão sido as declarações do Senhor

Presidente da Câmara  ao jornal Região de Águeda, dizendo que a oposição , na qual eu

também me incluo , está apoucar e envergonhar o Município. Não, Senhor Presidente, está

enganado, não é a oposição que está a enganar o Município, não é a oposição que começa

telejornais falando do Concelho de Águeda e das buscas, espero eu, sem fundamento que

andam a ser feitas.--------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Senhor Presidente da Câmara, a minha declaração aqui, não tem a ver com as partes

técnicas daquilo que foi dito, corroboro, na parte que me toca, tudo aquilo que foi dito pelo

Senhor Vereador, Paulo Seara, na parte em que eu estive presente. Eu vi metros cúbicos,

uma quantidade brutal de metros cúbicos de betão e de armações de aço, que não passam

na cabeça de ninguém, num terreno que devia estar completamente livre de construções, e

não me venham dizer que aquilo foi feito no dia anterior, ou em dia próximo, aquilo estava a

ser feito naquele momento é verdade, mas não se move aquela quantidade de terras de dia

para a noite, não se coloca aquela quantidade de cofragens, de estruturas de betão, de um

momento para o outro, aquilo tem muito tempo.------------------------------------------------------------

-----  Queria  dar  os  parabéns  aos  jornais  de  Águeda,  vão-me  desculpar,  falando

especificamente daquilo que li no Região de Águeda, porque eu efetivamente fiquei a saber

muito mais depois e ler aquela reportagem do que saberia até aí, portanto, os jornalistas

fizeram um trabalho extraordinário que foi informar o público, informado o público acabaram

por me informar mim que estava completamente às escuras  no  que respeita à forma como

isto tudo se processou e que há-de ser apurado.-----------------------------------------------------------

-----  O que queria dizer  era o seguinte,  ao longo de meses o CDS veio aqui  chamar a

atenção e pedir que o Senhor Presidente da Câmara corrigisse uma série de situações.-------

----- Nós dissemos que este Executivo mostrava falta de ideias novas, desorientação política

e dificuldade a preparar o que não se relaciona diretamente com auto-promoção e a caça ao

voto, nota-se. Nós dissemos que este Executivo e esta maioria têm dado sinais de défice de

cultura democrática, que não seria de esperar em pessoas que andam na vida política há

tantos anos e com funções tão destacadas e que são verdadeiros profissionais da política,

no bom sentido que isso tem, porque ser profissional da política não tem apenas um mau

sentido, os profissionais habitualmente são pessoas hábeis arte, não é amadorismo aquilo

que se tem passado, dissemos nós, é um sinal  preocupante de madurismo, constata-se.

Dissemos  que  os  Aguedenses  esperam  de  nós  mais  trabalho  bem  feito  e  menos

trapalhadas , o Senhor Presidente da Câmara, num momento de involuntária honestidade,

respondeu que o que lhe importa é o que pensa os verdadeiros Aguedenses, aqueles que
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nasceram, trabalham e vivem em Águeda, ficamos a saber  a pouca consideração que tem

por aqueles  que não nasceram, ou não trabalham,  ou não vivem em Águeda.  Diz  bem

termos  um  Presidente  de  Câmara  que  divide  os  Aguedenses  em  verdadeiros  e  os

outros,lamenta-se. Dissemos que era tempo de esta maioria ouvir as criticas, os erros e

fazer o que prometeu, o Senhor Presidente da Câmara respondeu que não precisava da

nossa ajuda para nada, porventura porque não somos Aguedenses verdadeiros, vê-se.-------

----- Senhor Presidente da Câmara, nós alertamos que o tempo do beneficio da dúvida para

esta Câmara e para esta maioria se estava a esgotar, o senhor disse que não, esgotou-se.--

----- Nós dissemos, nós alertamos, Senhor Presidente da Câmara  não quis ouvir e disse

com  arrogância  que  assumia  as  responsabilidades.  Agora  Senhor  Presidente  assuma,

arranje-se.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

-----  “  A questão que trazia aqui prendem-me com Fermentelos,  Senhor Presidente,  nos

últimos tempos temos ouvido falar de uma reforma administrativa, penso que eu que seja o

o termo mais correto, a nível de GNR, tenho ouvido algumas coisas, penso, não sei se já

tem alguma informação que possa dar, que vamos mudar de área de jurisdição de GNR, era

essa questão que lhe queria colocar e que me esclarecesse também para eu esclarecer a

população quanto antes.”-----------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “ Perguntava apenas, e ainda sobre esta questão, desta empresa de betão, perguntava

Senhor Presidente, falando nós aqui várias vezes de futuros lotes, há uma dúvida com a

qual ainda fiquei, se os lotes estão ou não estão constituídos?-----------------------------------------

----- Em segundo lugar, quando é que o Senhor Presidente soube destas obras? E quando é

que os Senhores Vereadores souberam? Porque é que foi pedida a retirada deste ponto da

ordem de trabalhos? Se esta retirada do ponto não devia ter sido votada?-------------------------

----- Senhor Presidente, em nome da Câmara Municipal, aliás não foi o Senhor Presidente,

foi  o  Senhor  Vice-Presidente,  apresentou  uma  queixa  à  GNR,  em  nome  da  Câmara

Municipal,  eu perguntava,  contra quem é que essa queixa foi  apresentada? Foi  dito  há

pouco, que a denúncia que foi apresentada pelos Senhores Vereadores da oposição, Paulo

Seara  e  António  Gama,  era  extemporânea,  perguntava-lhe,  como  é  que  pode  ser

extemporânea  se  a  denúncia  que  foi  feita  pela  Câmara  Municipal,  foi  feita  depois  da

denuncia que foi feita pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista?---------------------------

-----  Perguntava ainda,  e espero Senhor Presidente que me dê a resposta a estas duas

perguntas, bastando para tal, um sim ou não. A Câmara Municipal deu ou não autorização
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para que fossem feitos estes trabalhos? Teve ou não conhecimento da realização destes

trabalhos? Deu ou não autorização para que estes trabalhos fossem realizados? E se, e na

sequência daquilo que já aqui foi perguntado, foram ou não utilizados camiões da Câmara

Municipal de Águeda, na realização destes mesmos trabalhos?”--------------------------------------

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

-----  “Temos  vindo  assistir  aqui  a  uma conversa,  a  uma disputa  de  alguns  argumentos

daquilo que se tem eventualmente passado e ouvi com atenção tudo aquilo que foi descrito

pelo Vereador Paulo Seara.--------------------------------------------------------------------------------------

----- Falaram dos outros, eu não sou nascido em Águeda e sou  bestialmente bem tratado

aqui, portanto,aquilo que têm dito não me parece que seja muito importante.----------------------

----- Igualmente, não muito importante, será, seguramente, se nós olharmos para o Parque e

virmos as outras empresas que estão instaladas e aquilo que realente acontece no Parque,

partilho  de algumas  preocupações,  estou  certo  que  o  nosso  Executivo  também partilha

dessas preocupações, até hoje não tivemos, apesar de imensas buscas, imensas situações,

que  eu  saiba,  e  faço  mea  culpa,  posso  não  saber,  nada  de  muito  grave  foi  apurado,

portanto, continuamos a apoiar este Executivo, continuamos a apoiar a seriedade com que

faz o trabalho do dia a dia.---------------------------------------------------------------------------------------

----- Olhamos um pouco para o Parque, temos uma pista de motocross que liberta poeiras e

partículas sólidas durante todo o ano, e ali numa parte de dois dias, três dias do ano, liberta

bastante mais, para quem tem uma fábrica em frente, de certo também seria outro tipo de

preocupação,  mas não é. Depois temos uma fundição que, em Executivos passados foi

aprovada, e lá está, e se olharmos para essa fundição podemos, se calhar, olhar para esta

central de betão e betuminoso com outros olhos. Normalmente uma fundição é uma coisa

que polui bastante, a Sakthi, vem da Portcast que conheço bem, ela está no meio urbano,

polui que se farta, e nós conseguimos ter ali uma empresa modelo, que parece que afinal

não polui, parece que os projetos que foram feitos, foram feitos com aquilo que parece que

são as novas práticas, e se calhar uma central de betão bem dimensionada naquela zona

não desvirtua, não desvirtua porque uma fundição não desvirtuou, eu não sou político, isto é

a opinião de quem tem uma empresa no Parque do Casarão, não tenho conhecimento, de

mais anos em que me possa alicerçar daquilo que estou a explanar, mas até onde o meu

conhecimento abarca, fundição e central de betuminoso, estarão mais ou menos no mesmo

nível e no mesmo patamar de poluição.-----------------------------------------------------------------------

----- Assim sendo, e para acabar, não quero maçar-vos com isto porque acho que estamos a

falar de mais de coisas que têm que ser discutidas, analisadas e apuradas e deveríamos

                             35

Ata da Terceira Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 27 de junho de 2019



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

falar  sim,  de coisas  que importam ao Concelho,  e já  agora  apelamos,  os Juntos  estão

sempre dispostos a ouvir,  a aprender,  como já disse,  e também dar  aquilo  que o povo

precisa  que  são  algumas  ideias  e  provavelmente  nós  tentaremos  fazer  isso  com  mais

veemência.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Para terminar este assunto, não consigo ver um desvirtuar do Concelho, consigo é ver

uma coisa muito interessante, reparem nisto, este Executivo pela primeira vez, os Senhores

estão a reparar que está,  não é continuidade,  está a marcar uma posição,  está a fazer

política. Os Senhores podem não concordar , claro que sim, podem dizer que está errado,

claro  que  sim,  mas  nós,  este  Executivo,  está  a  marcar  uma  posição  e  vai  obter

responsabilidades sobre isso.”-----------------------------------------------------------------------------------

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

----- “ A questão política, queria deixar aqui um aparte, acho que vêm completamente em

linha,  nós  efetivamente  temos  um  peso  político  avassalador,  nós  conseguimos  unir  a

oposição toda, não há diferença, certo? Vê-se aqui a preocupação de todos e de cada um, o

membro do PS seja bem ouvido, o PS vem a seguir dizer o mesmo, e o CDS vem sublinhar

a seguir.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Senhor Deputado Miguel Oliveira, há esta questão, os Senhores sabem, conhecem-nos

e as pessoas também nos conhecem e sabem esta nossa genuinidade e sabem outra coisa,

sabem da forma como nós lidamos com os processos e sobretudo com a coisa acérrima que

temos, das coisas que interessam efetivamente ao Concelho, nós temos é atrás de nós esta

história, e sabe uma coisa, nós nunca nos desvirtuamos disso porque efetivamente é assim

que sabemos estar, é só assim que sabemos estar, por causa disso, esteja tranquilo, esteja

descansado e ao mesmo tempo fique preocupado porque nós efetivamente continuamos a

dar boa conta e a defender com muita força apenas e só os interesses do Município.-----------

----- Agora, tentando esclarecer, se é possível, e depois daquela obra fantástica, literária,

que é  a fundamentação daquele  estudo de impacto  ambiental  que é  mesmo uma obra

literária fantástica, agradeço o facto de a ter trazido, queria-vos dizer que, conforme disse,

está aprovada, por um conjunto, suponho, mais de vinte entidades que foram nomeadas

para fazer o acompanhamento desta coisa.------------------------------------------------------------------

----- Queria-vos dizer uma coisa para vos tranquilizar.----------------------------------------------------

----- Primeira questão, temos que ter atenção e verificar aquilo que eu ali disse, os lotes que

nós deliberamos ceder anteriormente para a tal central de betão e de asfalto, naqueles lotes

oito  e nove,  indiscutivelmente  o  impacto  que tem a ver  sobretudo com a circulação  de

camiões, daquele tipo de camiões, parece-me a mim, atenção, sou leigo nesta matéria, vou
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assumir o facto de ser leigo nesta matéria relativamente a esta questão, mas queria-vos

dizer,  é  importante  retermos,  esta  empresa  para  fazer  lá  a  central  tem  que  fazer  o

licenciamento  e  temos  as  questões  de  arquitetura,  de  especialidades  e  além  disso  as

questões que têm que ver com a questão ambiental, não me passa pela cabeça que, em

termos  ambientais,  desde  mangas  que  são  absolutamente  necessárias,  todas  essas

questões e a monitorização do Parque vai ser efetiva, portanto, esta central ou outra coisa

qualquer que se lá instale, que esteja tranquila porque vai ser monitorizada.----------------------

-----  Segunda  questão,  queria-vos  dizer  que  essa  coisa  perigosíssima cancerígena,  por

exemplo, sabem onde é que está a central de asfalto, por exemplo, do Rosas Construtores,

onde  é  que  ela  esteve  durante  estes  anos  todos,  é  ali  naquelas  zonas  comerciais  e

industriais,  junto  do  estádio  de  Aveiro,  é  só  para  afastarmos  este  drama  todo  porque,

lamentavelmente para a empresa agora não está.---------------------------------------------------------

-----  Nunca nos passou pela cabeça que se lá  instala-se o que quer que seja sem que

primeiro o licenciamento entrasse.------------------------------------------------------------------------------

----- Uma questão que foi aqui perguntada por duas pessoas e respondo perentoriamente,

não, os camiões da Câmara não participaram em qualquer tipo de desaterro ali, não.----------

----- Outra questão, que é importante as pessoas saberem, é que a Câmara agiu quando

tomou conhecimento, e que não reste a menor dúvida, quando tomamos conhecimento os

Fiscais foram lá, no mesmíssimo dia, lavraram o auto de embargo e de contraordenação, no

mesmo dia, posso-vos garantir  e é esta a realidade dos factos que, quando começou a

reunião de Câmara do dia dezoito, os Fiscais, no mínimo, já estavam e já estavam a algum

tempo, no Parque Empresarial do Casarão, e isto que fique claro porque é absolutamente

verdade. Tenho informação do Senhor Vereador que estiveram no Parque a partir das treze

e qualquer coisa, do dia dezoito, e esta, é a realidade dos factos.-------------------------------------

----- Aquilo que disse e repito, a Câmara Municipal de Águeda e todas as Câmaras do País,

são  confrontadas  amiúde  com obras  sem licença,  têm mecanismos  próprios,  legislação

habilitante que a faz e que lhe dão capacidade de intervenção, quando essa capacidade se

esgota, por incumprimento das pessoas, são legítimos todos os meios, considero que na

altura em que lá foram não estavam minimamente esgotados, mais, volto a dizer que a

empresa respondeu afirmativamente a esse embargo, parando as obras, e até ao dia de

hoje, porque volto a dizer aquilo que aqui disse, há um bocado, os Fiscais têm indicação

formal minha de que vão lá todos os dias verificar se alguma coisa mexe.--------------------------

----- Relativamente a outras questões que possam aqui ter dúvidas, a ordem de trabalhos

foi decidido propor e foi votada a retirada do assunto da ordem de trabalhos, porque, ao
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contrário do que era expetável, e do que nos tinham dito, não tínhamos a declaração de

impacto ambiental e não havia possibilidade de avançarmos com aquele loteamento, com

aquela cedência muito menos, que seja claro que não há qualquer legitimidade da empresa

para poder fazer as obras.----------------------------------------------------------------------------------------

----- Volto aqui a repetir, porque pode haver algum tipo de dúvida, e nós podíamos escudar

aqui  de outra forma qualquer,  mas efetivamente,  no processo negocial  que nos levou a

encaminhar e a tentar encaminhar a empresa do sitio onde foram cedidos os lotes para

outro sítio do Parque, que entendemos e nos parecem mais adequados, foi-nos solicitada a

possibilidade de fazerem a limpeza do terreno, para poderem desde logo desenvolverem

algum tipo de trabalho, não sei se sabem mas, os lotes oito e nove estavam completamente

limpos e era possível desde logo poderem desenvolverem quaisquer trabalhos no âmbito do

desenvolvimento do projeto, não nos pareceu que houvesse qualquer tipo de inconveniente

e volto aqui a repetir, a limpeza do terreno, desde logo, se houvesse alguma inviabilização

de alguma negociação futura, relativamente a essa matéria, não há qualquer prejuízo para a

Câmara Municipal, é absolutamente evidente, tinham essa necessidade e foi-lhes repetido,

mais, tive reunido, duas vezes, com estes Senhores, no meu gabinete, a última vez que

estive com eles, e quando de lá saíram, naturalmente que se perspetivava que até maio

tivéssemos a declaração de impacto ambiental, disse-lhes, e repeti-lhes várias vezes, que

eles teriam que esperar pela declaração de impacto ambiental e do nosso registo dos lotes

para podermos avançar com o processo, foi absolutamente claro, e digo-vos uma coisa,

com toda a tranquilidade e com toda a clareza, esta é a verdade dos factos.----------------------

----- Podem dourar isto das formas que quiserem, eu não conheço outra realidade, portanto

não corro o risco de me enganar.-------------------------------------------------------------------------------

-----Temos aqui outros assuntos que importam que sejam esclarecidos.----------------------------

-----  As  responsabilidades  que  tivermos  sempre  as  assumi  e  não  tenho  forma  de  me

esconder.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----- Todas as perguntas que fez e que elencou, tenho que dizer não, não, não,não, certo?

Estive  aqui  a  ouvi-la  e  apontei,   há  medida  que  as  foi  fazendo,  não,  não,  não,  não,

certo?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Polícia judiciária,  eventual questão que tem a ver com negócios com a Transdev, a

Câmara de Águeda e quase todas aqui à volta têm negócios com a Transdev, não sei se

sabem, mas é o único operador que nós temos.----------------------------------------------------------

----- A policia Judiciária vai a algum sítio, suponho que estas coisas são um segredo de

justiça, no entanto eles ainda não estavam em Águeda na Câmara Municipal e já era público
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que estavam, suponho que houve um comunicado da polícia judiciária nesse sentido, penso

que não vou cometer nenhuma inconfidência ou alguma ilegalidade de dizer-vos uma coisa

que  nos  tranquiliza  a  todos,  pediram  especificamente  dois  contratos,  que  têm algumas

poucas  dezenas  de  milhares  de  euros  no  seu  conjunto,  que  estão  no  site  da  Câmara

Municipal, são públicos. Foi isso meramente que levaram, fica a ideia de que estas força

quando vêm, que vêm vasculhar gavetas, ver coisas esquisitas, mais nada, não, foi isto,

chegaram,  identificaram e disseram:  -  “nós queremos estes dois  contratos”,  foi  isto que

aconteceu.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Como foi isto que aconteceu,  quero-vos dizer que nos sentimos e continuamos a sentir

tranquilos,  e percebemos uma coisa muito simples,  é que quem abraça estas questões

públicas  e  desempenha  cargos  públicos,  tem  que  perceber,  e  nós  percebemos  que

podemos ser descortinados das mais diversas formas, e temos que ser.-----------------------

----- Nós costumamos ter na nossa cidade, quando nos falha algum tipo de publicidade nos

muppis,  alguns  têm  uma  frase  muito  engraçada  que  é:  -  “Procede  como  alguém  te

contemplasse”, é isto que eu permanentemente digo a todos, e tenho a certeza que é isso

que todos fazem.----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Sabemos perfeitamente que estamos numa Câmara que é absolutamente transparente,

vocês sabem perfeitamente que nos estão a pedir, sistematicamente, informação e a maior

parte dela vocês até já têm, parece que estão a querer legitimar o facto de terem, mas não

há  problema  nenhum,  é  que  a  Câmara  de  Águeda  tem  um  sistema  completamente

transparente  em  que  todos  os  assuntos  são  acessíveis  a  um  conjunto  muito  grande,

nomeadamente  de  funcionários  de  dentro  e  estas  coisas  que  obrigam  a  Câmara,

nomeadamente os contratos, são públicos. Isto é transparência.--------------------------------------

-----  Queria-vos  dizer  aqui  que  a  Câmara  de  Águeda  tem  um  tipo  de  procedimentos

absolutamente  transparentes.  Mesmo estas  coisa,  alguém  que  queira  verificar  qual  é  a

atividade da Câmara, os contratos que faz, os ajustes diretos que faz.------------------------------

-----  Queria partilhar e dizer-vos uma coisa, há uma jornalista,  suponho que do jornal O

Público, que me perguntou, porque é que as Câmaras fazem tantos ajustes diretos e eu

respondi-lhe que se quisesse publicar qualquer coisa no jornal vai ter que ser um ajuste

direto, não há outra forma, se quiser comprar um parafuso vou fazer um concurso público

para fazer isso? É que as obras que nos levam a concursos públicos  são as de maior

monta, efetivamente são uma minoria, em termos de número de procedimentos e por isso

alguém que deturpe este tipo de informação e que diz , por exemplo, se calhar, setenta   ou

oitenta por cento são ajustes diretos, setenta ou oitenta por cento são coisas pequenas que
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não têm outra forma de ser.--------------------------------------------------------------------------------------

-----  Já agora  há um conjunto  de contratos  que não têm outra forma também, nós não

conseguimos, por exemplo, responder,e agora aqui muito concretamente, quando entendem

que o Instituto Duarte Lemos, a Senhora Secretária de Estado e o Senhor Ministro dizem: -

“não  senhora,  deixem  ter  o  contrato  de  associação”.  O  Duarte  Lemos  diz  que  há  um

conjunto  de  crianças  que  nós  transportamos  para  o  Duarte  Lemos  que  deixam de  ser

transportadas. Eu diria que rapidamente num tempo extraordinariamente curto, tivemos que

arranjar transporte. Quem é que nos poderia fazer este transporte? A Transdev, não havia

outro, é que não havia mesmo outro.--------------------------------------------------------------------------

Penso que já  esclareci,  penso que já  estamos todos esclarecidos relativamente a estas

matérias e se não estamos estamos  disponíveis para dar toda a informação ao Ministério

Público, à polícia judiciária e a quem a parecer, nós sabemos que é assim, e fiquem cientes

de que não temos qualquer rebuço em dar-lhas, damos, mas damos sem quaisquer tipo de

restrições, sem quaisquer outros jogos.-----------------------------------------------------------------------

-----  Senhor  Presidente  da  Junta  de  Fermentelos,  temos  aquilo  que  considero  que  são

ótimas notícias, e uma delas acho que é fantástico dar conhecimento disto aqui em Valongo,

também é muito interessante.----------------------------------------------------------------------------------- 

-----  Não sei  se as pessoas sabiam,  mas a área de jurisdição da GNR de Fermentelos

pertencia à área de jurisdição do destacamento de Anadia e posto de Oliveira do Bairro. A

partir do dia um de julho, passa a ser o posto de Águeda e o destacamento de Águeda da

GNR ,que  passa a ter jurisdição sobre a Freguesia de Fermentelos.--------------------------------

------ Já agora queria dizer, porque é também uma notícia muito interessante, é que o posto

de  Arrancada  do  Vouga,  passa  a  ter  como jurisdição  zona  de intervenção  a  União  de

Freguesias de Trofa, Segadães e Lamas. ------------------------------------------------------------------

Nós ganhamos no nosso Concelho capacidade de intervenção,  no nosso posto aqui  de

Arrancada e não perdemos, bem pelo contrário, capacidade de intervenção no nosso posto

de Águeda, ou seja, globalmente ganhamos.----------------------------------------------------------------

----- Os desenvolvimentos e todas estas démarches que nós fizemos junto destas entidades

só tenho a agradecer  a boa receção que tiveram,  está formalmente anunciado,  já  é do

conhecimento interno da GNR, já foram passadas as necessárias ordens, portanto a partir

do dia um de julho assim será e fico muito contente.------------------------------------------------------

----- Parabéns à GNR de Arrancada porque fica mais capacitada e também historialmente

próximo destas Freguesias e já agora Fermentelos sejam bem vindos, também na área da

segurança,  muito  obrigada,  até  que  enfim  que  pertencem  a  este  Concelho  que  somos
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todos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “ Bem vindo Fermentelos, aliás uma decisão que é de toda a justiça , não faz sentido,

desde  há  muito  tempo,  uma  Freguesia  que  pertence  ao  Concelho  de  Águeda  e  que

estivesse a sua jurisdição fora do Concelho, por isso está reposta a justiça daquilo que deve

ser.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Senhor  Presidente,  não  está  tudo  esclarecido,  ao  contrário  daquilo  que  disse  ,  há

algumas perguntas que ficaram sem resposta, nomeadamente, a questão da retirada do

ponto, continuou sem perceber porque é que o ponto foi  retirado? O Senhor Presidente

disse que era porque não havia estudo de impacto ambiental, é isso? E que esperava que já

houvesse esse estudo de impacto ambiental?”-------------------------------------------------------------

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

-----  “Senhor  Presidente,  disse,  pensei  que  tivesse  sido  suficientemente  claro,  a  nossa

proposta, que foi votada de retirada do ponto teve a ver com uma coisa muito simples, as

informações que tínhamos era que todos os dias eram vésperas para a chegada do estudo

de impacto ambiental,  nós tínhamos já o relatório que nos dava conta que os requisitos

estavam todos eles cumpridos, o que é certo é que chegamos ao dia da reunião de Câmara

e ainda não tinha chegado, já o disse, já o confirmei aqui, chegou apenas esta semana,

portanto, se não tinha chegado, não havia no nosso entender condições, inclusivamente,

dado o teor do contrato em causa. A falta do estudo de impacto ambiental inviabilizava-nos

que conseguíssemos aquilo.”------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Ou seja Senhor Presidente, quando foi apresentado ao Executivo da Câmara Municipal

esta proposta, foi na convicção que iria existir o estudo de impacto ambiental?”------------------

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

-----  “Estão aqui a fazer perguntas óbvias. Nós quando preparamos as propostas para o

Executivo, era importante que as pessoas tivessem a noção que, nós estamos a trabalhar,

habitualmente, na semana anterior à reunião do Executivo. Na quinta feira, anterior à terça-

feira,já estão disponibilizados todos os elementos para os membros do Executivo. Portanto,

havia o pressuposto que muito provavelmente chegaria o  estudo de impacto ambiental a

tempo, o que nos permitiria avançar rapidamente com a legalização de todo o loteamento,

nomeadamente com o registo dos lotes.----------------------------------------------------------------------

----- A partir do momento em que isso não era, de forma alguma, possível porque o estudo

de impacto  ambiental  não veio,  pareceu-nos que  aquela  proposta  não tinha cabimento,
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naquela altura, portanto deveria ser retirada, foi só isso.”------------------------------------------------

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

-----  “Sendo assim,  Senhor  Presidente,  presumo que então o anexo II  que fez juntar  à

proposta não faria todo o sentido, ou então o Senhor não leu o documento que vem anexo,

porque no documento diz  a determinada altura,  nomeadamente,  na segunda página:-”O

Município  de  Águeda  encontra-se  atualmente  a  proceder  à  alteração  ao  loteamento

municipal do Parque Empresarial do Casarão, no entanto o processo está dependente da

conclusão do procedimento da avaliação do impacto ambiental, que se encontra a decorrer”.

Ou seja, sempre se soube que, aliás era um pressuposto que fazia parte do próprio contrato

de promessa, que havia sempre a dependência do estudo do impacto ambiental, isso nunca

foi impedimento para que este ponto fosse a votação Senhor Presidente?-------------------------

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

----- “O ponto foi retirado porque a aprovação do estudo de impacto ambiental que estava a

decorrer quando a proposta foi efetuada, não tinha chegado, apesar de estarmos a contar

que chegasse.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “ Senhor Presidente, mas da forma como está feita a proposta partia-se do pressuposto

que ele nunca ia chegar, por isso é que é referido na própria proposta que é um contrato de

promessa, não só porque os lotes ainda estavam em processo de realização e de alteração

do loteamento, mas porque também não havia esse estudo de impacto ambiental, ou seja

Senhor Presidente,  aquilo  que eu quero fazer aqui  demonstrar  e gostava que o Senhor

Presidente aqui também reconhecesse é que de facto a Câmara Municipal sempre soube

que não ia haver estudo de impacto ambiental, mesmo quando apresentou esta proposta

para votação e que na realidade o que o levou a que este ponto fosse retirado, não foi, nem

nunca se pensou que pudesse ser,o facto de não haver o estudo de impacto ambiental, era

só aí que queria chegar.-------------------------------------------------------------------------------------------

----- Senhor Presidente, de facto, na realidade, e pergunto-lhe, a Câmara, e quando foi feita

esta proposta, sempre soube que não iria haver o estudo de impacto ambiental no dia que

iria ocorrer a reunião de Câmara.-------------------------------------------------------------------------------

----- Mais uma vez, Senhor Presidente, e porque não me respondeu a todas as perguntas,

muito embora tenha dito não, não, não, há aqui algumas que não se tratam de não e de sim.

Volto a perguntar Senhor Presidente. O Senhor Vice Presidente da Câmara Municipal de

Águeda,  apresentou  uma queixa  à  GNR,  pergunto,  contra  quem é que essa queixa  foi

apresentada?”--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ Edson Carlos Viegas Santos – Juntos – Vice Presidente; --------------------------------------

----- “ Não me lembro bem do conteúdo, mas penso que foi contra terceiros, ou seja, na

altura sabia  mos que alguém teria  entrado sem permissão no terreno.  Quando tivemos

conhecimento ainda não me tinha deslocado ao local, os Senhores Vereadores já tinham ido

para o Parque Empresarial  e o que na altura me surgiu,  depois  de termos terminado a

reunião de Câmara e termos conversado, foi,  se há alguém, em tão temos que informar a

GNR de que alguma coisa estaria a acontecer, foi isso que fizemos, mandamos uma queixa

contra terceiros, não me lembro bem os termos, mas penso que foi isso.”--------------------------

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

----- “Ou seja, quando foi apresentada esta queixa pela Câmara Municipal de Águeda, não

se tinha, ainda, deslocado ao local, Senhor Vereador?”--------------------------------------------------

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

----- Não,tinha tido só informação na hora, na reunião de Câmara de umas imagens que o

Senhor Vereador Gama me tinha mostrado e que tomei conhecimento que alguma coisa se

estaria a passar.”----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “ Para terminar, pergunto se há ou não há um projeto desta obra  e não havendo com o

é que o Senhor Presidente pode aqui afirmar da legalidade desse mesmo projeto?”------------

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

-----  “Senhor  Presidente,é  muito  difícil  estarem  a  querer  que  nós  digamos  o  que

efetivamente nunca nos passou pela cabeça, volto a repetir, porque parece que há dúvidas.-

----- A declaração de impacto ambiental que chegou esta semana, se tivesse chegado antes,

nos meteríamos a proposta, não chegou, foi retirada ou pelo menos a indicação foi de ser

retirada nessa altura.-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----  A  outra  questão,  não há nenhum projeto  submetido,  nem poderia  haver,  porque a

empresa  não  tem  qualquer  tipo  de  posse  sobre  aquela  parcela,  portanto  não  existe

rigorosamente nada.”-----------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente, a questão do estudo do impacto ambiental é, não obstante ele ter

chegado esta semana, como o Senhor diz e aquilo que lhe fiz ver há pouco, é que estava

previsto no documento que foi entregue e que foi levado a reunião de Câmara, que esse

estudo de impacto ambiental não existia,  sempre foi esse o pressuposto. O pressuposto

deste contrato de promessa que aqui está, é o anexo II, da proposta que foi à reunião de

Câmara, diz muito claramente que não existia estudo de impacto ambiental, aliás esse é um
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dos pressupostos  para  que  este  fosse um contrato  de promessa  e  não  um contrato  já

definido.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “ Senhor Presidente, gostava que me esclarecesse, acerca do contrato de promessa, a

clausula  terceira,  alínea  seis,  que  diz  o  seguinte:  -  “Celebrado  o  presente  contrato

promitente  superficiário  pode iniciar  a  execução das obras  na área  correspondente  aos

futuros lotes.” Isto está escrito no contrato. Eu não vi contrato nenhum com esta clausula,

não estou a dizer que não existe, nunca vi nenhum, da Câmara, com esta clausula.------------

 ----- Segunda questão, Senhor Presidente, disse que não havia projeto, eu tiro o chapéu

aos Fiscais da Câmara, e porquê? Porque eles conseguiram lá ir,  identificar o seguinte,

ouçam o que está no auto:  ”Trata-se de um embargo de uma unidade industrial de betão

pronto e misturas betuminosas. A base de colocação para a unidade de betão encontra-se

parcialmente betonada, estando o restante com a estrutura em ferro pronta a betonar.---------

----- A base da unidade de betuminoso em betão armado, encontra-se concluída, faltando a

colocação dos respetivos equipamentos.---------------------------------------------------------------------

----- Na ponta, destinada à lavagem de camiões, apenas foi feito a escavação do terreno.”----

----- Para quem não tem projeto, vou-lhe dizer, red bull, até dá asas.”-------------------------------

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

----- “Esta área é a zona de ampliação do Parque Empresarial, isto é um projeto que estava

submetido e com um processo de licenciamento, quando chega a declaração de impacto

ambiental, a DIA aprovada, nós podemos registar os lotes e isto passa a ser efetivamente o

loteamento.  A  partir  dessa  altura,  porque  nomeadamente  a  proposta  de  contrato  que

efetivamente estava a ser proposta à empresa, uma proposta, ao contrário do que está a

dizer o Senhor deputado, é uma proposta tipo, a partir desse momento, a exemplo do que

aconteceu com todos os contratos de promessa que celebramos com todos os outros lotes,

permitimos a entrada do lote, era isso que se tem vindo a fazer.---------------------------------------

----- Não vindo a DIA (declaração de impacto ambiental), nós não tínhamos condições de

aprovar aquela proposta de contrato, logo,  por falta da DIA,  foi  proposto e aprovado na

reunião do Executivo, por unanimidade, imagino eu, a retirada da proposta de cedência dos

lotes futuros, foi isso, se não conseguem perceber isso, também já não consigo explicar

melhor.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “ Em relação a este tema que temos estado aqui a discutir, confesso que se tivesse

aterrado  aqui  de  paraquedas,  nesta  Assembleia,  isto  está  um caos,  efetivamente,  esta
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cidade está a arder, o mundo está para acabar, e não consigo entender.---------------------------

----- Se eu sair desta sala e der uma volta pelo Concelho, se calhar, tiro outra conclusão,

vejo a vida real, o mundo que se passa lá fora, isso, se calhar, não interessa trazer para

aqui, porque a altura é fantástica para criar aqui uma manobra de diversão, para criar aqui

um espetáculo, partilho a opinião do Senhor Presidente,  em que isto foi  um espalhafato

completamente descabido, nunca vi tanto justiceiro junto numa cidade.-----------------------------

----- Sou um Deputado Municipal, não me vejo minimamente, não consigo, ir a um estaleiro

de  obras,  inquirir  um  engenheiro,  quem  esteja  lá  a  trabalhar,  não  me  sinto  com  essa

legitimidade, existem serviços, existe a quem requerer, existe uma série de entidades que,

de alguma forma zelam por  nós.  Para mim é algo miliciano,  impensável,  só é possível

encontrar isso num concelho, neste momento, como está em Águeda, só é possível, porque

se eu estiver num estaleiro de obra, como diretor de obra e se chegar alguém à minha beira,

um deputado municipal, ou alguém, desatar a fazer perguntas, digo:- quem é o senhor para

me estar aqui a fazer perguntas? Se chegar a GNR, se chegar um Vereador, obviamente, se

chegar um Fiscal da Câmara...----------------------------------------------------------------------------------

-----  Vejo toda a gente a querer sacar responsabilidades ao Executivo,  preocupada com

questões que estamos aqui há meia hora ou uma hora a discutir,  uma questão técnica,

puramente técnica, isto não é nenhum tribunal e os julgamentos que se fazem e a forma

como se conduz um debate no sentido de procurar aqui um bode expiatório.----------------------

----  Os Senhores  inicialmente  estavam preocupados  com a Câmara Municipal,  que é  o

principal lesado nesta história, de repente a história dá uma volta e os Senhores já querem

encontrar aqui alguém, um contrato, uma alínea, uma adenda.----------------------------------------

----- Desde uma célebre Assembleia, onde discutimos um primeiro orçamento, em que se

falou que o mundo que ia acabar, que ia tudo preso, em que o Senhor Miguel disse para o

Senhor Presidente da Câmara: - “o Senhor assuma as suas responsabilidades se isto for

assim, que eu assumo as minhas”. Em Fermentelos, o Senhor teve a conclusão disso e não

teve a coragem de vir aqui assumir as suas, não me esqueço disso.---------------------------------

----- Temos um Executivo que está a trabalhar, estou preocupado com aquilo que decorre na

nossa cidade, estou preocupado com as obras, estou preocupado com as freguesias, isso

sim dá-me vida, prazer andar na rua. Agora isso que os Senhores fazem, vir  para aqui,

todos em catadupa, todos a falarem a mesma coisa, para mim enche-me de orgulho porque

é sinal que nós estamos a conseguir aquilo que queremos, que é agitar e mudar o rumo de

Águeda.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Os Senhores não nos vão calar, não nos vão silenciar e muito menos conseguir aquilo
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que querem, essa é a minha ideia.----------------------------------------------------------------------------

----- Senhor Presidente estamos Juntos.”--------------------------------------------------------------------

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

----- “ Já disse aqui no Plenário, duas vezes, o que se entende por defesa da honra e aquilo

que tem entendido  os Tribunais  nessa questão,  por  isso eu não vou abrir  mão a  essa

situação, vou fazer com que isso seja uma prática porque se não nunca mais saímos disto.

A  partir  do  momento  que  eu  entenda  que  há  uma  violação  ao  bom  nome da  pessoa

obviamente que não deixarei passar. Aqui não há, na minha modesta opinião.”------------------

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

----- “Olhe que não.”-------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Antes  de  entrar  no  período  da  ordem do  dia  o  Senhor  Presidente  da  Assembleia

Municipal informou que, o ponto três ponto onze foi retirado da ordem de trabalhos uma vez

que o mesmo não foi objeto de deliberação,na reunião do Executivo, razão pela qual não vai

ser analisado nem votado aqui.----------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------- PERÍODO DA ORDEM DO DIA -----------------------------------------

–----- 3.1 – 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 21/2019,

de 30 de janeiro;----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “ Chamava aqui o Presidente da terceira comissão para vir ler o parecer----------------------

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

-----  “Senhor Presidente,  aquilo  que estava a propor era uma coisa diferente,  era que a

discussão fosse feita em conjunto e a votação ser feita ponto a ponto.------------------------------

----- É bem diferente daquilo que da outra vez foi equacionado.”---------------------------------------

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

----- “Muito bem, essa é a proposta?”--------------------------------------------------------------------------

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

----- “Esta é a proposta”.-------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “ Muito bem, apresentada a proposta, há mais alguma proposta dentro deste âmbito

para ser votada ou apresentada?-------------------------------------------------------------------------------

-----  Então vamos passar à votação da proposta da Senhora Deputada Carla Eliana,  no

sentido de todos os pontos serem analisados de uma só vez, sendo que a votação será
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ponto a ponto”--------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A proposta, apresentada pela Senhora Deputada Carla Eliana, tendo sido submetida à

votação a mesma foi aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------------

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

----- “Passemos então à análise e votação dos pontos 3.1 a 3.9 da ordem do dia.---------------

-----  Enviei  todos  os  pareceres  com exceção  do  parecer  da  terceira  comissão  que  me

chegou hoje ao final do dia e não tinha meios para poder disponibilizar, mas de todas as

formas, como esse foi o único que não foi comunicado a todos, sugeria que o Presidente da

terceira  comissão,  rapidamente  e  sucintamente  viesse  dar  um  parecer  geral  sobre  a

situação.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “ Senhor Presidente, faço a proposta de que se faça a leitura abreviada, tão concisa

quanto possível, do teor dos pareceres para que conste, para que fique na ata.”-----------------

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

----- “Senhor Presidente o que vai pôr à votação é para que se leia só a conclusão, não é o

parecer todo.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “ Sim, são só as conclusões.”------------------------------------------------------------------------------

-----  Colocada  à  votação,  a  proposta  apresentada  pelo  Senhor  Deputado  Luis  Miguel

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

----- Presidente da Terceira Comissão da educação, juventude,desporto, cultura, lazer

e turismo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- “Tendo sido solicitado o parecer da terceira comissão da educação, juventude,desporto,

cultura, lazer e turismo, a conclusão é:------------------------------------------------------------------------

----- É parecer da terceira comissão propor que a Assembleia Municipal delibere a favor da

aceitação da transferência de competências para a CIRA, no âmbito da educação para o

ano  de  2020,  com  a  especial  ressalva  da  obrigação  de  cumprimento  do  princípio

constitucional de assegurar a igualdade de oportunidade de acesso à educação pré-escolar

e à educação escolar através de uma organização competente, de uma rede de transportes

escolares  abrangente  adequada  inclusiva  e  com  uma  distribuição  geográfica

suficientemente capaz de garantir o transporte escolar a todos e particularmente aos alunos

de Águeda.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Relativamente  à  transferência  de  competências  para  o  Município,  no  domínio  da

educação,  no âmbito do mesmo Decreto-Lei nº.21/2019,  é parecer da terceira comissão
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propor  que  a  Assembleia  Municipal  delibere  a  não  aceitação  de  transferências  de

competências previstas no Decreto-Lei para o Município,  para os anos de 2019 e 2020,

com  a  menção  por  parte  do  elemento  do  Partido  Social  Democrata  que  esta  é  uma

oportunidade para a Câmara estudar a implementação de cada vez mais medidas de apoio

à família, nomeadamente assegurando o acompanhamento dos alunos do primeiro ciclo do

ensino  básico,  antes  e  depois  do  horário  escolar,  bem  como  durante  os  períodos  de

interrupção letiva, de acordo com aquilo que está previsto no Decreto-Lei, e a continuação

da  implementação  de  ideologia  da  escola  a  tempo  inteiro,  fulcral  para  a  criação  de

condições para uma maior igualdade de oportunidades de acesso à educação, enquanto

bem público.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Por último, o parecer da terceira comissão, sobre a transferência de competências no

âmbito do turismo, que é o Decreto-lei n.º 99/2018, é parecer da terceira comissão propor

que a Assembleia Municipal delibere a favor da aceitação da transferência de competências

no âmbito do turismo para o ano 2020, com a abstenção do elemento do Partido Social

Democrata.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Presidente  da  Comissão  Permanente  da  Solidariedade,  Cidadania,  Inclusão

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

-----  “Exmo.  Senhor  Presidente,  só  para  dar  conta  que  esta  comissão  deliberou,  por

unanimidade, atribuir parecer desfavorável, à aceitação da transferência de competências

para a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro em 2020, prevista no Decreto-Lei

nº.101/2018, de 29 de novembro, que respeita à área setorial da justiça e dar igualmente

parecer desfavorável à aceitação da transferência de competências para o Município de

Águeda  2020, prevista no mesmo diploma legal.---------------------------------------------------------

-----  Em relação  à  área setorial  da  saúde,  a  quarta  comissão entendeu atribuir  parecer

desfavorável,  à  aceitação  da transferência  de competências  para  o  Município  em 2020,

previstas  no  decreto-Lei  nº.23/2019,  de  30  de  janeiro  e  atribuir,  também,  parecer

desfavorável  à  aceitação  da  transferência  de  competências  para  a  Comunidade

Intermunicipal da Região de Aveiro em 2020.”-------------------------------------------------------------

----- Presidente da Comissão de Economia, Finanças e Serviços Municipais;---------------

----- “A Comissão de economia, finanças e serviços municipais, apreciou a generalidade da

documentação para muitas situações, em particular para aquelas áreas em que existe já um

semestre,em  alguns  casos,  mais  de  um  semestre,  de  competências  já  delegadas,

manifestamos, isso foi unânime, entre todos, a preocupação pela ausência de feedback , do

feedback  intermédio, em particular da Câmara Municipal, sobre como tem decorrido, pelo
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menos no semestre, as competências já descentralizadas, em resumo:-----------------------------

-----  Relativamente ao ponto três ponto um,  transferência de competências na área da

educação para a Comunidade Intermunicipal,  o parecer da comissão é de aceitação da

transferência de competências para o ano de 2020.-------------------------------------------------------

-----  Três  ponto  dois,  no  domínio  da  transferência  de  competências,  também  para  a

Comunidade Intermunicipal no respeitante à associação de bombeiros considerando todos

os pressupostos e dados apresentados, consideramos prudente manter a deliberação de

não aceitação de  transferência de competências para o ano de 2020.------------------------------

-----  Três ponto três,  relativo à  transferência de competências na área respeitante aos

fundos comunitários e captação de investimento para a Comunidade Intermunicipal, o nosso

parecer  vai  ao  encontro  também  do  solicitado  pelo  Conselho  Executivo  da  CIRA,  de

aceitação da transferência de competências para o ano de 2020.-------------------------------------

-----  Ponto  três  ponto  quatro relativo  à  transferência  de  competências  para  a  área

respeitante  à  justiça,  face  às  reservas  já  suscitadas  pela  CIRA,  a  opinião  foi  da  não

aceitação da  transferência de competências para o ano de 2020.------------------------------------

-----  Ponto  três  ponto  cinco  relativo  à   transferência  de  competências  para  a  área

respeitante  a  turismo para  a  Comunidade  Intermunicipal,  o  parecer  da comissão  foi  de

aceitação da transferência de competências para o ano de 2020.-------------------------------------

----- Ponto três ponto seis relativo à transferência de competências para a área da saúde

para a Comunidade Intermunicipal e face às reservas suscitadas pela própria CIRA, fomos

de opinião da não aceitação da transferência de competências para o ano de 2020.------------

----- Depois entramos nas áreas de  transferência de competências para o Município:----------

----- Ponto três ponto sete relativo à transferência de competências para a área respeitante

às autarquias  locais  considerando  as  rotinas  já  instaladas,  os  acordos  já  estabelecidos

concluímos sobre a não aceitação da transferência de competências ou sugerimos a não

aceitação da  transferência de competências para o ano 2019 e 2020.-------------------------

----- Contudo temos aqui uma nota muito importante, que o quadro atual de delegação de

competências  inerente  ao  pacote  financeiro  de  colaboração  dos  contratos

interadministrativos  com as juntas de freguesia que resulte num quadro transparente e justo

garantindo os indispensáveis recursos financeiros às juntas de freguesia ou de união de

freguesias.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Ponto três ponto oito da transferência de competências da área de transportes e vias

navegáveis interiores, obviamente não tendo aplicabilidade na área do nosso Município, a

opinião foi de não aceitação da transferência de competências para o ano de 2019.------------
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-----  Ponto três ponto nove relativo ao processo de  transferência de competências para a

área  da  educação,  desde  logo,  face  às  reservas  e  aos  desacordos  apresentados  pela

Câmara  Municipal  e  os  agrupamentos  de escolas,  também emitimos  o  parecer  da não

aceitação da transferência de competências para o ano 2019 e 2020, no entanto, alertamos

que para o ano de 2020 poderia ter sido postecipada a decisão para o mês de dezembro de

2019.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Atendendo  ao  adiantar  da  hora  e  ao  facto  de  haver  pontos  que  têm  que  ser

necessariamente decididos, uma vez que tem que ser dada uma resposta durante o dia de

amanhã,  o  Senhor  Presidente  da  Assembleia  Municipal,  colocou  à  consideração  da

Assembleia a continuidade da mesma o que foi aceite 

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

----- “ Só para esclarecer o meu sentido de voto em relação a dois pontos.-------------------------

----- O ponto três ponto um que têm a ver com a educação no que respeita à transferência

de competências para os órgãos intermunicipais e o ponto três ponto dois que tem a ver

com a transferência de competências também para os órgão intermunicipais no que respeita

às associações de bombeiros.-----------------------------------------------------------------------------------

-----  Por  uma  questão  de  princípio  e  naturalmente  haverá  exceções,  acho  que  é  de

precaução  elementar,  só  aceitar  a  transferência  de  competências  para  os  órgãos

intermunicipais quando o Município assume também as competências na esfera municipal,

há exceções, mas entendo que o ponto três ponto um e o ponto três ponto dois não se

enquadram nessas exceções e por isso vou votar contra as duas propostas.”---------------------

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

-----  “Senhor  Presidente,  deixava-lhe  uma  proposta,  que  depois  na  votação  fosse

anunciando o sentido de voto que a Câmara propõe, para que não hajam aqui equívocos

porque não é simples,  nós umas vezes votamos a  favor  da rejeição,  outras a favor  da

aceitação.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  O princípio do PSD,  penso que já é conhecido,  agora, nós na vida temos que ser

práticos, queria chamar aqui a atenção, bombeiros, a decisão tomada anteriormente, e não

há muito tempo, estamos a falar  de uma intermunicipal,  foi  de não aceitação.  Lemos a

documentação que nos enviaram,  e se  por  princípio  entendemos que não era  benéfico

aceitá-la em termos intermunicipais, parece-nos, de tudo o que lemos, que nada justifica a

alteração da nossa posição, por isso o PSD, nessa em concreto, vai naturalmente contrariar

o sentido de voto da Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------------

-----  Depois,  há  aqui  um  conjunto  de  outras  competências  em  que  efetivamente,  por
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princípio, até já fomos contra, temos que ser práticos, não percebo muito de leis, não é a

minha área, é mais aqui do Senhor Presidente da Assembleia, mas parece-me uma coisa

esquisita,  uma Comunidade Intermunicipal poder aceitar num ano uma competência, e a

maior parte delas já foram no decurso deste ano, e agora pronunciar-se em sentido contrário

no ano a seguir, nomeadamente quando há uma aceitação, houve uma aceitação durante

este ano, agora para o ano, que ainda nem sequer experimentamos verdadeiramente o que

é esta   competência,  vamos rejeitá-la,  foi  por isso que votamos em algumas delas,  ou

vamos votar a par com a Câmara Municipal, parece-nos que não houve tempo suficiente

para que as pessoas pudessem experimentar essa  competência.------------------------------------

----- Relativamente à educação, se bem me lembro, o contrato da Câmara Municipal “Mais

Educação”  vai  um  bocado  mais  além,  ao  que  nos  diz  a  Câmara,  daquilo  que  são  as

competências propostas,sendo inclusivamente mais bem definido,aceitarmos a competência

também não punha o contrato em causa, está estabelecido assim na lei, portanto esta seria

inócua.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A observância da intermunicipal acaba por se justificar quando nós temos, utilizando o

que a Câmara disse, uma descentralização mais aprimorada,a nossa posição em princípio,

neste momento, vai ser essa, porque nos parece que na prática é aquela que melhor serve

as pessoas do Concelho de Águeda”--------------------------------------------------------------------------

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

----- “ Vou concentrar-me um pouco mais numa das áreas, das mais caras para o Município

de Águeda, tem a ver com o ponto três ponto nove, transferência de competências para os

órgãos municipais, na área da educação.--------------------------------------------------------------------

----- É uma área em que Águeda, como projeto piloto, no programa “Aproximar” está a viver

uma experiência muito própria e importa sobremaneira, para que estas decisões não sejam

aligeiradas,  ainda  há pouco li  o  parecer  de ir  ao encontro  da posição que o  Executivo

propõe,  da não aceitação da transferência  de competências  porque está a decorrer,  ao

abrigo desse processo “Aproximar”, uma  transferência de competências mais abrangente,

mais profunda, com contrapartidas de recursos, com objetivos e propósitos mais ambiciosos

e,  penso  que  lamentavelmente,  nos  falta,  a  esta  Assembleia,  feedback,  dados  e

monitorização sobre como têm decorrido as coisas.-------------------------------------------------------

-----  Dos propósitos iniciais,  que era uma autentica paixão pela educação, importa saber

como estão, neste momento, os quadros interativos, os ipads, toda a panóplia que nos foi

sugerida e que estaria associada a este processo, tal como a integração curricular com as

comunidades,  que  experiências  é  que  foram  desenvolvidas,  umas  bem  sucedidas,
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eventualmente, outras menos. As informações que nos vão chegando são,  aqui e além,

completamente desfasadas daquilo que foram os propósitos iniciais.--------------------------------

-----  Recordo,  que  já  há  talvez  quatro  anos,  penso  que  dois  mil  e  quinze,  fiz  parte  do

conjunto de membros da Assembleia que, não deu pulos de contente, inclusive manifestei-

me contra aquilo que é uma transferência numa área em que deve existir coesão nacional,

as  responsabilidades  constitucionais  do  poder  central,  não  poderão  ser  animo  leve

delegadas  e  criar  situações  com  bolsas  de  incapacidade  para  responder  ao  direito  à

educação que está constitucionalmente consagrado.-----------------------------------------------------

----- Penso que nós em casa temos exatamente, o tempo acabou por nos dar alguma razão,

temos  situações  que  de  alguma  forma  importa  questionar,  os  recursos  humanos,  não

docentes,  os  apoios,  as  assistentes  operacionais,  a  Câmara  de  Águeda  enquadrou-os,

dispõe deles?---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Nós sabemos, por exemplo, nas escolas de Águeda, pré escola e primeiro ciclo, há pais

que têm que deixar as crianças, entre as sete e meia e as oito, e não têm vigilantes. E se as

quiserem deixar, depois das dezassete, dezassete e trinta, ou pagam um suplemento ou

também não têm pessoal vigilante.----------------------------------------------------------------------------

-----Sabemos que esse pessoal  vigilante  que existe  durante o dia,  uma boa parte dele,

consecutivamente, mês atrás de mês, ano atrás de ano, está recibo verdes, e não está a

recibo  verdes  emitidos  à  Câmara,  está  a  recibos  verdes  emitidos  a  uma  entidade

intermediária, a uma associação de pais.---------------------------------------------------------------------

----- Pedi, na ultima Assembleia, alguns dados relativamente a esse processo, porque as

verbas  transferidas  e  que  são  num  montante  muito  significativo,  cerca  de  trezentos  e

quarenta  e  um   mil  euros  ano,  e  que  estavam  no  pacote  descritas  na  contabilidade

municipal, no pacote ou na área dos apoios às coletividades, apoios associativos, foi-me

prestada informação da documentação que pedi  que não se tratava de candidaturas ao

associativismo, tratava-se de prestação de serviços, mas trezentos e quarenta e um mil

euros ano, de prestação de serviços, não exigirá um concurso? Qual é o instrumento para

fazer a aquisição e a retribuição desses serviços? Terá havido, certamente, um concurso

público  e  há um contrato  subsequente  para  a  aquisição  da  prestação  desses  serviços,

trezentos  e  quarenta  e  um  mil  euros,  é  mais  ou  menos  o  montante  da  aquisição  da

prestação  de  serviços,  por  exemplo,  para  as  limpezas  dos  edifícios  públicos  anuais,

estamos a falar exatamente na mesma ordem de grandeza e até estamos perante uma

situação  em  que,  por  exemplo,  no  ano  passado,  a  Câmara  diz  que  transferiu  para  a

associação  de pais,  trezentos  e  quarenta  e  um mil  duzentos  e  setenta  e  seis  euros  e

                             52

Ata da Terceira Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 27 de junho de 2019



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

sessenta e sete cêntimos, e a associação de pais diz que recebeu da Câmara trezentos e

trinta e oito mil quinhentos e noventa e oito euros e sessenta e oito cêntimos, há cerca de

três mil euros que ficaram pelo caminho, onde é que estão? -------------------------------------------

----- Importa-nos refletir um pouco sobre esta experiência que Águeda está a viver, não é

aceitável que desta forma se promova a precariedade do trabalho, numa atividade que é

pública,  a  Câmara  tem  responsabilidades  de  boa  gestão,  mas  também  tem

responsabilidades sociais óbvias que exemplarmente devem ser cumpridas e há pessoal

que está empregue em continuidade,  mês atrás de mês,  a recibo verde mensal,  quase

fazendo parecer que há aqui uma lógica de… contratamos alguém, por favor, e há-de-nos

ficar a dever obrigações.------------------------------------------------------------------------------------------

----- Numa área de educação isto não deveria acontecer e particularmente, nós gostaríamos

de ter mais informações, mais monitorização sobre como tem decorrido este processo do

programa “Aproximar”----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Nesta oportunidade e para completar a documentação que já solicitei na última sessão

desta Assembleia  e que me deverá estar  a ser  remetida,  em breve,  queria acrescentar

também  aqui,  o  requerimento  para  os  comprovativos  do  concurso  público  do  contrato

subsequente para aquisição desta prestação de serviços junto da associação de pais.”--------

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

----- “Este assunto da descentralização de competências, como muitos saberão, sempre foi

muito defendido por mim, portanto custou-me agora ouvir aqui, que se veio a revelar uma

desilusão para os pais lá em casa. Só quem não tem noção do que se passa neste País a

nível  da  educação  é  que  pode  dizer  uma  barbaridade  deste  tamanho,  porque

independentemente dos recursos que nós estamos a usar nas escolas e é verdade,  há

muitos precários a recibos verdes, é uma realidade, nós não temos, a não ser em situações

pontuais  de  baixas  sistemáticas,  não  temos  falta  de  pessoal  não  docente  nas  nossas

escolas. Nós temos baixas constantes e obviamente enquanto se reorganiza o serviço, nós

não temos pessoal não docente nas escolas pontualmente, no entanto seria bom lembrar,

para os distraídos, que eu não sei precisar,  mas a Senhora Vereadora saberá dar essa

informação, há dois ou três anos, foram colocados trinta e nove funcionários no quadro da

Câmara para as escolas, e era suposto serem quarenta, mas na prova de conhecimentos,

só foram aprovados trinta e nove dos concorrentes.------------------------------------------------------

-----  Nessa altura tínhamos muitos funcionários  a recibos verdes,  foram colocadas estas

trinta e nove pessoas e foi necessário ir colocando mais recibos verdes, porque nós temos

vários funcionários, como em todo o País aliás, que estão em baixa permanente e quando
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não estão em baixa permanente, vão colocando baixas, umas atrás das  outras, como tem

sido  noticiado e penso que acompanharão isso pelas noticias.----------------------------------------

----- Esta questão é uma das mais graves no nosso País e tão grave que, neste momento, o

Governo lançou às escolas,  já nem estão a fazer recrutamento a nível nacional,  são as

escolas que estão a recrutar funcionários, mil e sessenta e sete, se não estou em erro,

também não sei precisar exatamente, se mil e sessenta e sete se mil trezentos e qualquer

coisa nas várias escolas do País, sobretudo no litoral, porque no interior, por exemplo, o

Município  da  Guarda  até  tem  setenta  e  tal  funcionários  a  mais,  que  não  podem  ser

mobilizados.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Temos esta realidade em Portugal, não sei se sabem disso, se não sabem, antes de vir

falar deviam-se informar.------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Isto  está  acontecer,  nós  em  Águeda  não  temos  este  problema  graças  à

descentralização de competências, porque é a Câmara que pode contratar, e se calhar, se

ainda não abriu outro concurso e não tem mais gente é porque tem algum motivo para isso

e hão-de dá-lo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Para  além  disso,  independentemente,  também  de  todas  as  questões  que  se

levantaram, sobretudo no ano passado, a nível nacional e dos refeitórios escolares, não vou

dizer que em Águeda também não temos algumas dificuldades,  temos, mas eu também

tenho filhos na escola, volta e meia também lá vou saber o que é que se passa, também vou

lá comer e vou lá  testar  a comida,  e vou falar  com os amigos dos meus filhos,  e vou

perceber porque é que eles lá não comem, porque é que se queixam da comida. O meu

filho, posso dizer-vos, vai comer à ESTGA todos os dias, mas a minha filha come na escola ,

porque  os  meninos,  muitos  deles,  eu  também  e  vocês  no  vosso  tempo  também,  por

exemplo, preferíamos ir  à Foca comer qualquer coisa, eles hoje fazem o mesmo e para

poderem fazer isso têm que dizer aos pais em casa que a comida não presta. Isto acontece

com muita frequência.----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Mas, há coisas que a descentralização de competências veio beneficiar nos municípios

piloto, e só não veio beneficiar mais e só não se fez mais, acreditem que todos os diretores

das escolas concordam com o que vou dizer a seguir, porque este Governo quando entrou,

travou muitas das competências que tinham sido delegadas, como por exemplo, a gestão da

rede.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Houve uma série de situações que só não avançaram e não melhoraram porque foram

travadas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Este processo não veio prejudicar ninguém, muito pelo contrário.-------------------------------
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-----  Conheço  outros  municípios  que  felizmente,  também entraram neste  processo  e  as

coisas  também não  correram mal,  agora,  é  óbvio  que  onde  há  municípios  com muitos

agrupamentos há sempre mais problemas, porque infelizmente, nem sempre os diretores se

entendem, mas, recordo-me perfeitamente que quando defendi a descentralização, uma das

coisas que eu disse, hoje é uma realidade, os diretores começaram a conversar uns com os

outros,começaram a  partilhar  experiências  e  neste  momento  é  isto  que  nós  temos  em

Águeda, é as escolas e os diretores a trabalharem em conjunto, em prol e em benefício das

crianças, dos nossos filhos e dos netos de alguns de vocês também. Isso são ganhos muito

importantes.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- E para aqueles que estavam com um medo terrível, agora vêm aí vinte e cinco por

cento de gestão do currículo, meu Deus, afinal veio outro Governo e manteve-o e ainda

ninguém morreu por isso, ainda ninguém deixou de fazer exames, ou piorou os resultados

por causa disto. Muito pelo contrário, vejam lá bem onde é que isto vai parar que,graças a

Deus, agora até temos autonomia e flexibilização do currículo que ainda devia ir era muito

mais além, porque se nós queremos incluir todas as crianças com necessidades educativas

neste País, agora já nem se usa esta expressão, temos que os incluir nas escolas e temos

que lutar para que o exame do décimo segundo não entre nas médias do acesso ao ensino

superior porque se não estamos a excluir estes alunos, estas coisas de, ai meu Deus, como

é que eles agora  vão fazer  exames se vão aprender  coisas  diferentes,  ainda bem que

aprendem coisas diferentes porque afinal só os enriquece, só enriquece o currículo, porque

o currículo não tem que ser só português, matemática, inglês e físico-química, o currículo

tem que ser muito mais coisas,  e quanto mais as escolas oferecerem, mais escolha os

alunos têm, ainda bem que assim é e ainda bem que entramos no projeto piloto, e ainda

bem que temos a descentralização de competências e gostava de acrescentar que o projeto

“Educação  Mais”  onde  se  incluem  os  tablets,  não  é  dependente  do  projeto  de

descentralização de competências.----------------------------------------------------------------------------

----- Tem todo o direito de pedir resultados, saber o que se passa, mas não vamos misturar

aqui tudo no mesmo saco porque não tem nada a ver.”--------------------------------------------------

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

----- “ Eu não queria mesmo misturar tudo no mesmo saco, queria apenas compreender se a

transferência de competências é para a Câmara Municipal ou para a associação de pais.”----

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

-----  “Senhor  Presidente,  vou-lhe  pedir  desculpa,  de  facto,  deveria  ter  começado  por  si

nestes pontos, passou-me, o Senhor Presidente também não se queixou, dou-lhe agora a
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palavra.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “ Não tem mal Senhor Presidente,  parece que salta aqui claramente à evidência de que

as várias comissões têm parecer consonante com aquilo que são as propostas da Câmara à

exceção da questão dos bombeiros.---------------------------------------------------------------------------

----- Penso que a grande justificação para termos mudado de opinião, uma das coisas que

também salta à evidência, a esse nível, é a questão de ter serenado e haver aqui algumas

conclusões  relativamente  às  negociações  que  aconteceram entre  a  Liga  do Bombeiros,

porque se bem se recordam, no momento em que tomamos a  primeira  decisão,  aquilo

estava completamente aceso e ninguém percebia onde é que aquilo  iria  parar,  portanto

entendemos,  penso  que  até  as  nossas  argumentações  andaram  à  volta,  não  há

necessidade nenhuma de nos irmos meter ali, naquela fogueira, portanto isto está sanado,

há  uma  proposta  da  CIRA,  da  Comunidade  Intermunicipal,  no  sentido  de  agora  sim,

avançarmos para 2020 com estas competências.---------------------------------------------------------

----- A comissão mantém esta intenção de não, é a única questão, porque nós temos que

estar aqui cientes de que esta nossa intenção vai ter implicações diretas nas resoluções que

vão acontecer em todos os outros municípios, os onze municípios, e parece-me a mim que

será a única que será dissonante.------------------------------------------------------------------------------

-----  Queria-vos dizer  que é claramente uma questão de intenções,  esta história  de nós

pegarmos  nesta  competência  agora,  ou  depois  no  ano  a  seguir,  não  me  parece

completamente relevante.-----------------------------------------------------------------------------------------

-----  A  minha  opinião  relativamente  a  este  processo  de  descentralização,  não  me furto

minimamente a executar as questões previstas na descentralização, mas entendo que todos

estes Decretos-Leis deveriam ter tido alguns outros cuidados e isto poderia ter sido feito de

uma forma muito mais facilitadora e sobretudo mais entendível.---------------------------------------

----- Não aconteceu, deixo à vossa consideração esta questão, vamos provavelmente ser o

único  município da CIRA que vai votar contra, e isso vai ter repercussões com todos.---------

----- Volto a dizer o Executivo da Câmara de Águeda conviverá bem com isso.--------------------

----- Relativamente à questão da educação, ia pedir à Drª. Elsa, porque, naturalmente tem

vivido estas questões e o facto de nós sermos um município, efetivamente somos, um dos

catorze, que estão neste processo e neste programa, até porque, nesta primeira fase, uma

das coisas que se verificou, à exceção de Cascais, que tem um contrato completamente

diferente de todos os outros treze,  já disse que aceitava as competências. Todos os outros

treze estavam na eminência de não, porque o que temos entendemos que é melhor.-----------
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----- Pedia então à Drª. Elsa para explicar aqui todo este processo e o que está associado a

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

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

----- “ Primeira questão, justificar um pouco a posição da Câmara, de propor não assumir

esta competência, penso que dessa forma também respondo um pouco a algumas questões

que o Senhor Engº. Manuel Farias aqui colocou.----------------------------------------------------------

----- A nossa proposta de não assumir esta  competência, não quer dizer que estejamos

contra o processo de descentralização, nós somos favoráveis a ele, aliás nós a alguns anos

assumimos,  juntamente  com outros  treze  municípios,  um contrato  interadministrativo  de

descentralização  de  competências,  quando  surgiu  e  se  criou  esta  expetativa  da

descentralização  em  várias  áreas  naturalmente  que  a  da  educação  era  uma  que  nos

despertava grande interesse. Quando saiu e tivemos conhecimento do Decreto vinte e um, é

verdade que, uma das primeiras sensações que tivemos é que, de facto ele tinha menos

que atualmente já existe, por outro lado levantou-nos algumas questões que nós tivemos

oportunidade de colocar a vários órgãos, nomeadamente à DGAL, à Senhora Secretária de

Estado, aguardamos até ao máximo de prazo que tínhamos, levamos ao limite os prazos

para agendamento da reunião de Câmara e da Assembleia Municipal, para podermos ter

essas respostas em tempo útil.----------------------------------------------------------------------------------

----- Uma vez que não tivemos, entendemos que, neste momento, era mais prudente e era

mais benéfico para o Município de Águeda e porque o decreto vinte e um o permite, no seu

artigo setenta e dois, não assumir, e dessa forma manter pelo período de um ano o contrato

atualmente em vigor.-----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Obviamente não tomamos esta decisão sem primeiro, em vários momentos, com os

diretores dos agrupamentos de escola, discutir estas questões, e percebemos que tal como

nós, são favoráveis à descentralização, fazem um balanço positivo destes anos de contrato

interadministrativo,  também partilham connosco as  dúvidas  que colocamos e que foram

anexadas, desse ponto de vista para nós não restavam dúvidas que esta iria ser a nossa

proposta.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Após a nossa deliberação em Executivo,  se não estou em erro,  recebemos alguns

esclarecimentos que tínhamos solicitado,  depois  tivemos uma reunião,  no dia dezanove,

com a Senhora Secretária de Estado e os restantes treze municípios, percebemos que os

esclarecimentos que nos chegaram foram os esclarecimentos que chegaram às restantes

câmaras e percebemos também que a maioria, ou a esmagadora maioria dos municípios

estavam na eminência de tomar a mesma decisão  que Águeda pelas mesmas razões, pela
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ausência de esclarecimentos e também porque parecia que o que estavam a propor era

menos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Foi-nos apresentada uma proposta porque penso que o próprio Governo terá chegado à

conclusão  que de facto  os próprios  contratos interadministrativos  foram benéficos  e  daí

estarem disponíveis para diligenciarem no sentido de viabilizar algum tipo de acordo com

estes municípios que fosse para além daquilo que está definido.--------------------------------------

----- Estamos a aguardar mais informações sobre isso, estamos disponíveis para isso, mas

neste momento e nesta data, com os dados que temos, temos esta decisão para tomar.------

----- Penso que o Engº. Manuel Farias referiu aqui a questão da decisão para 2020, que

poderíamos ter  aguardado,  penso  que  disse  dezembro,  mas setembro  deste  ano,  para

decidir  relativamente a 2020,  obviamente que se tivermos mais informações,  e tivermos

condições de termos uma posição diferente, estaremos até ao prazo de trinta de setembro a

tempo de poder tomar outra decisão no fundo foi, no momento, com a informação de que

dispúnhamos mas estamos completamente disponíveis para isso.------------------------------------

----- No fundo, esta nossa posição tem que ver exatamente com este balanço que fazemos

deste  piloto  que,  precisamente  por  ser  um  projeto  piloto,  não  foi  nada  fácil,  porque

normalmente  é  assim quando  estamos a  implementar  projetos  pela  primeira  vez  e  não

temos muito por onde nos orientar, estamos a desbravar caminho, estamos a aprender e

este  processo  foi  ainda  mais  complicado  porque  a  certa  altura  a  comissão  de

acompanhamento que era da iniciativa, neste caso do Governo, e que tinha aqui um peso

muito importante, no fundo era a quem nós recorríamos para colocar dúvidas, para perceber

como é que questões novas que nos iam surgindo se iam resolvendo.------------------------------

-------O problema é que essa comissão de acompanhamento funcionou durante um ano, e

portanto, até há dois, três meses atrás, ela não funcionou, estamos a falar desde dois mil e

quinze, nós sensivelmente dois mil e dezasseis, dois mil e dezassete,dois mil e dezoito,

estivemos sem comissão de acompanhamento, elas foram retomadas recentemente, pouco

tempo antes de sair este decreto, penso eu, ou ate já depois de ter saído, isto para dizer,

que não conseguimos ir  tão além como gostaríamos porque estivemos por nossa conta

durante muito tempo, com questões colocadas à DGEST, questões colocadas à Secretaria

de Estado, sem resposta, isto para vos dizer que nós gostaríamos que o processo tivesse

sido mais fácil e que não tivesse implicado tanto esforço da nossa parte, implicou porque

nós tivemos, literalmente, que nos desenrascar.------------------------------------------------------------

----- Apesar de tudo, as escolas acompanharam tudo isto, porque as escolas fazem parte

dessa comissão de acompanhamento,  muitas questões eram-nos colocadas  por  eles,  a
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verdade é que as coisas não deixaram de acontecer no terreno, nenhuma escola parou,

nenhuma escola  esteve  com dificuldades  de maior  dada  essa  situação,  isso  exigiu  um

grande esforço por parte da Câmara. -------------------------------------------------------------------------

-----  Respondendo à questão,  o balanço que fazemos é positivo,  nós,  e neste caso,  as

escolas também.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Depois, já não me lembro bem qual foi aqui o enquadramento e a forma como fez a

passagem deste assunto, por exemplo o projeto “Águeda Educação Mais” que é um projeto

que não tem que ver com o projeto “Aproximar Educação”, é um projeto que a Câmara

poderia implementar não existindo  “Aproximar Educação” mas, obviamente que, estando

empenhados nesta área, foi um projeto que implementamos de seguida.---------------------------

----- Estas questões que refere do pessoal não docente, que já referiu em reunião anteriores,

sobre isto queria referir que, percebo a sua ideia Senhor Engº. Manuel Farias, ao querer dar

um ênfase  específico  a  esta  questão,  mas,  nós  Câmara,  e  em alguns  casos,  Câmara,

agrupamentos de escola e instituições,  porque há parcerias que são feitas a dois  e há

parcerias que são feitas a três, e muitas destas parcerias, para diversos projetos, têm lá pelo

meio, entre outras coisas, têm contratação de pessoas, isso está perfeitamente previsto, em

muitos casos até são recomendações que são feitas, que este trabalho nas escolas seja

feito em articulação com a comunidade local, aliás, as AECES, por exemplo, que desde o

primeiro  dia  em que  a  Câmara  é  promotora,  as  AECES que funcionam com recurso a

parcerias locais,  foram dadas, dois, três anos depois de iniciarem, o caso de Águeda foi

dado como um bom exemplo, as parcerias locais, penso que, em nada são prejudiciais para

a comunidade local, ainda mais neste caso em que nós estamos a falar de escolas que,

como devem calcular,  diariamente,  ou quase diariamente,  estão em contacto  connosco,

porque faltou uma pessoa, porque precisam disto, precisam daquilo, e a nossa postura tem

sido colaborar, não tem sido de criar problemas, tem sido de criar soluções e nós sabemos

que  muitas  soluções  nós  conseguimos  resolve-las  se  tivermos  estas  formas  e  esta

proximidade   para  as  resolver,  de  outra  forma,  aquilo  que  podemos  fazer  é  dizer,  não

conseguimos resolver porque não temos forma, a Câmara não tem forma de resolver de

hoje para amanhã, ou para daqui a uma semana.--------------------------------------------------------

----- De qualquer forma,  queria também tranquilizá-lo, que pediu uma série de informação ,

que nós estamos a recolher e que lhe vamos enviar, naturalmente, poderá, aí, com outros

dados, também verificar e se continuar a ter dúvidas, nós aqui estamos para as esclarecer.--

----- Mas tranquilizar que, e referir, porque eu também já disse anteriormente, e também

penso que hoje voltou a referir, apesar de eu já ter explicado que, os programas de apoio
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que a Câmara tem e que o Senhor já em reuniões anteriores colocou num grande bolo,

fazendo depois as contas da percentagem que dava. Os programas de apoio que a Câmara

tem  são  programas  de  apoio  específicos  para,  um  para  cultura  e  recreio,  outro  para

desporto, outro para a área social, nesse âmbito, esses regulamentos referem e muito bem,

como disse, períodos de candidatura e uma série de outras regras e de procedimentos que

nós cumprimos. Estes protocolos não são de cariz cultural, nem recreativo, nem desportivo,

são protocolos específicos para a área da educação, e como eu já referi, eles próprios e a

própria criação de muitos destes projetos implementados nas escolas remetem para estas

parcerias locais,  portanto,  esclarecer  que não existem candidaturas,  não existem apoios

neste âmbito que sejam enquadrados nesses programas de apoio, estamos a falar de uma

área distinta.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Queria  também  acrescentar  e  porque  falou  do  pessoal  não  docente,  penso  que,  a

Professora Cristina falou dos concursos, neste momento está aberto um novo concurso para

a contratação de pessoal não docente, a última vez que abrimos concurso para pessoal não

docente, no caso concreto assistentes operacionais, abrimos vinte e quatro lugares, no ano

seguinte  criamos  mais  dezasseis  lugares,  quando  esse  concurso  ficou  concluído,  já

tínhamos  dezasseis mais vinte e seis, já tínhamos então quarenta lugares criados, foram

colocadas trinta e seis pessoas, porque não existiam mais pessoas nesse procedimento.

-----  Atualmente estamos a abrir  mais dezassete,  já está publicado mais dezassete,  isto

porque as escolas têm necessidades que são permanentes e nós queremos a essas dar

resposta e às outras também porque nós temos necessidades que não são permanentes,

são específicas, vão surgindo e nós queremos ter condições para dizer que sim também a

essas necessidades  ,  porque se não,  muitos  alunos,  estou-me a lembrar,  que a  algum

tempo o Senhor Vereador António Gama, por exemplo, falou no caso de uma aluna que,

curiosamente, tinha estado numa escola em Valongo e foi para uma escola em Águeda, e

essa aluna precisava de um acompanhamento específico e nós tivemos que,  em pouco

tempo,  arranjar  uma  alternativa,  é  isto  que  nós  queremos  conseguir

continuar.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Não  havendo  mais  inscrições  o  Senhor  Presidente  colocou  os  pontos  à  votação

registando-se as seguintes votações:--------------------------------------------------------------------------

 ----- 3.1 – 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 21/2019,

de 30 de janeiro, área da educação--------------------------------------------------------------------------
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----- Propõe a Câmara Municipal que a Comunidade Intermunicipal  da Região de Aveiro,

CIRA,  aceite  exercer  para  o  ano  de  2020  as  competências  previstas  no  Decreto-Lei

nº.21/2019, de 30 de janeiro,  área da educação, tendo sido aprovado por maioria, com

um voto contra do grupo municipal do CDS, e  cinco abstenções do grupo municipal do

Partido Socialista.---------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  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 intermunicipais no ano de 2020 no âmbito do Decreto-Lei n.º 103/2018,

de 29 de novembro, que tem a ver com a área das associações de bombeiros. ------------

----- Propõe a Câmara Municipal que a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro,

CIRA,  aceite  exercer para  o  ano  de  2020  as  competências  previstas  no  diploma  do

Decreto-Lei 103/2018, de 29 de novembro, área de associações de bombeiros, tendo sido

aprovado por  maioria, com  nove  votos   contra  do  grupo  municipal  do  Partido  Social

Democrata, um voto contra do grupo municipal  CDS, e  seis abstenções do grupo municipal

do Partido Socialista.-----------------------------------------------------------------------------------------------

----- 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 intermunicipais no ano de 2020 no âmbito do Decreto-Lei n.º 102/2018,

de 29 de novembro, área de fundos comunitários e captação de investimentos; ---------

-----  Propõe a Câmara Municipal que a Comunidade Intermunicipal   da Região de Aveiro,

CIRA, aceite exercer para o ano de 2020 as competências previstas no diploma do Decreto-

Lei  nº.  102/2018,  de  29  de  novembro,  relativamente  à  área  de  fundos  comunitários  e

captação de investimentos,  tendo sido aprovado por maioria, com cinco abstenções do

grupo municipal do Partido Socialista.-------------------------------------------------------------------------

-----  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 intermunicipais no ano de 2020 no âmbito do Decreto-Lei n.º 101/2018,

de 29 de novembro, área da justiça.-------------------------------------------------------------------------

----- Propõe a Câmara Municipal que a Comunidade Intermunicipal  da Região de Aveiro,

CIRA,  não aceite exercer para o ano de 2020 as competências previstas no diploma do

Decreto-Lei nº.  102/2018, de 29 de novembro, relativamente à área da justiça, tendo sido

aprovado por maioria, com cinco abstenções do grupo municipal do Partido Socialista.------

----- 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
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para os órgãos intermunicipais no ano de 2020 no âmbito do Decreto-Lei n.º 99/2018,

de 28 de novembro,área de turismo -----------------------------------------------------------------------

-----  Propõe a Câmara Municipal que a Comunidade Intermunicipal  da Região de Aveiro,

CIRA, aceite exercer para o ano de 2020 as competências previstas no diploma do Decreto-

Lei nº. 99/2018, de 28 de novembro, relativamente à área de turismo,tendo sido aprovado

por  maioria,  com  cinco  abstenções  do  grupo  municipal  do  Partido  Socialista  e  uma

abstenção do Grupo Municipal do PSD -----------------------------------------------------------------------

----- 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 intermunicipais no ano de 2020 no âmbito do Decreto-Lei n.º 23/2019,

de 30 de janeiro, na área da saúde --------------------------------------------------------------------------

-----  Propõe a Câmara Municipal que a Comunidade Intermunicipal  da Região de Aveiro,

CIRA,  não aceite  exercer para o ano de 2020 as competências previstas no diploma do

Decreto-Lei nº. 99/2018, de 28 de novembro, relativamente à área da saúde,  tendo sido

aprovado por maioria, com cinco abstenções do grupo municipal do Partido Socialista.-----

----- 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 nos anos de 2019 e 2020 no âmbito do Decreto-Lei  n.º

57/2019, de 30 de abril, na área das transferências de competências do município para

os órgãos de freguesia.-----------------------------------------------------------------------------------------

Propõe a Câmara Municipal  que o  Município  de Águeda  não aceite a transferência  de

competências no domínio da  transferência de competências do Município para os órgãos

da freguesia nos anos de 2019 e 2020 no termo do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril,

na área das transferências de competências do município  para os órgãos de freguesia,

tendo sido  aprovado por maioria,  com cinco abstenções do grupo municipal do  Partido

Socialista e uma abstenção do  grupo municipal do CDS.-----------------------------------------------

----- 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 2019 no âmbito do Decreto-Lei n.º 58/2019, de 30

de  abril,  no  âmbito  dos  transportes  turísticos  de  passageiros  regular  em  vias

navegáveis-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Propõe a Câmara Municipal que o Município de Águeda não aceite a transferência de

competências  no  domínio  dos  transportes  turísticos  de  passageiros  regular  em  vias

navegáveis   anos de 2019 e  no termo do Decreto-Lei n.º 58/2019, de 30 de abril,  tendo
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sido aprovada  por  maioria,  com  cinco  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 nos anos de 2019 e 2020, no âmbito do Decreto-Lei n.º

21/2019, de 30 de janeiro, na  área da educação.-------------------------------------------------------

----- Propõe a Câmara Municipal que o Município de Águeda não aceite a transferência de

competências no domínio da educação nos anos de 2019 e 2020, nos termos do Decreto-

Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, tendo sido aprovado por maioria, com cinco abstenções

do grupo municipal do Partido Socialista.---------------------------------------------------------------------

----- 3.10 – 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; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Neste ponto ,foram feitas as intervenções que, em seguida, se transcrevem na integra:--

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

----- “Senhor Presidente, trata-se de um protocolo que nós propomos, e que vem repor uma

formalidade  que  é  obrigatória,  de  acordo  com o  ofício  que  nós  anexamos  do  ERSAR.

Falamos  com a Junta  de Freguesia,  trata-se meramente  de uma formalidade,  nada  vai

mudar,  há  esta  questão  da  delegação  de  competências  que  é  uma  questão  formal  e

essencial, conforme podem verificar.--------------------------------------------------------------------------

----- É isso que está em causa, penso que é uma obrigatoriedade que temos que fazer.”------

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

-----  “Em relação a este assunto, compreendo a diligência da Câmara Municipal,  até por

causa da interpretação da ERSAR, mas a verdade é que a Junta de Freguesia ainda não se

pronunciou sobre esta proposta de acordo, compreendo que o Senhor Presidente tivesse

que trazer cá este ponto, mas nós, neste momento, ainda não estamos em condições de

nos pronunciar, como tal solicitava ao Senhor Presidente da Câmara a retirada do ponto, só

entender, se o não entender, para salvaguarda dos interesses da minha freguesia, terei que

votar contra e apelava também aos membros da Assembleia que o fizessem.---------------------

----- Fica à consideração do Senhor Presidente.------------------------------------------------------------

----- Já agora, queria deixar aqui uma palavrinha ao meu homologo de Valongo, obrigada

pelas suas palavras, mais do que aquilo que o Senhor Presidente da Câmara disse, de dar o

jeito, aqui e acolá, temos construído uma relação ao nível da seriedade, de facto nós vamos
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à procura do que é e quando há dúvidas há sempre um fator de desempate, que é aquilo

que serve as populações. Tem sido um gosto, penso que da nossa parte temos também

sabido retribuir aquilo que tem sido a sua educação, a sua amabilidade para connosco.-------

----- Obrigado pelo esforço que fez para eu estar presente no jantar.”--------------------------------

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

-----  “  Senhor  Presidente,  há aqui  uma questão que é o seguinte,  compreendo,  mas se

calhar não compreendo, esta posição do Senhor Presidente da Junta, por uma razão muito

simples, esta nossa deliberação,  vai  ficar a aguardar a da Assembleia de Freguesia,  da

União de Freguesias.-----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Nós temos um ofício, já não é a primeira vez que fomos abordados sobre esta matéria,

uma vez conseguimos aguentar mais algum tempo, penso que o ERSAR é perentório no

ofício que nos manda,e neste ofício diz, claramente o seguinte, para resumir e não estar

aqui muito tempo a ler toda esta questão -------------------------------------------------------------------

----- “A competência jurisdicional para o abastecimento de águas às populações é municipal,

não é das freguesias”, já havia anteriormente, mas depois a Lei 75/2013 veio alterar esta

questão e diz que na generalidade podemos delegar competências em todas as matérias, e

veio alterar uma legislação que já havia,  no sentido de terminar com estes sistemas de

abastecimento geridos pelas juntas de freguesia. Nós, não é esta a intenção, é que a Junta

de Freguesia continue a gerir o sistema, única e simplesmente, há uma obrigação de um

contrato interadministrativo de delegação de competências que habilita e dá a competência

à Junta de Freguesia, é uma formalidade.--------------------------------------------------------------------

-----  No  entanto  queria  que  percebessem  e  ouvissem  aquilo  que  tenho  a  ler  que  é

meramente aquilo que o ERSAR no diz na fase final que é o seguinte:- “Após o ano dois mil

e cinco mudou o cenário jurídico, mais precisamente com a alteração do Decreto-Lei nº.

194/2009, de  vinte agosto, bem como o  Decreto-Lei nº.114/2014, de vinte e um de julho,

entre outros, fazendo assim revogar os protocolos vigentes que foram outorgados entre os

municípios e as juntas de freguesia e tornando-se necessário  proceder  à alteração dos

novos contratos. Neste sentido, para os casos em que seja decidido o estabelecimento de

um  contrato  interadministrativo,  de  transferência  de  serviços”.  E  há,  parece-me  a  mim

indiscutível, ela foi mais do que várias vezes mencionada esta determinação da União de

Freguesias, no sentido de manter, ela própria, o sistema de abastecimento de Segadães,e

entretanto falamos com o Senhor Presidente da Junta sobre isto, há a intenção da Junta de

Freguesia de manter este sistema sobre sua jurisdição.--------------------------------------------------

----- “Para os casos em seja decidido o estabelecimento de um contrato interadministrativo
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transferência de serviços, a ERSAR envia em anexo o modelo que deve ser utilizado para,

face ao quadro legal vigente, regularizar a prestação de serviços público de abastecimento

de água, por juntas de freguesia” O protocolo que nós estamos a fazer é vertido a partir

desse anexo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  “Advertimos  ainda,  que  nos  caos  em que já  exista  um protocolo  assinado  entre  o

município e a respetiva junta de freguesia, este deverá ser atualizado, conforme o modelo

em anexo, no prazo máximo de sessenta dias úteis, a contar da data do presente ofício,

deixando  de  ter  eficácia  o  protocolo  em vigor.”  Não  é  o  caso  porque  não  há  nenhum

protocolo anterior.---------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  “Nas  situações  em  que  as  juntas  de  freguesia  estejam  a  exercer  o  serviço  de

abastecimento 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

306/2007,  de  vinte  e  sete  de  agosto,  alterado  pelo  Decreto-Lei  152/2017,  de  sete  de

dezembro,  programas  de  controlo  de  qualidade  da  água,  PCQAS,  submetidos  pelos

respetivos municípios, deixando de apreciar e aprovar PCQAS, apresentados pelas juntas

de freguesia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Informamos  ainda,  que  deve  ser  dado  conhecimento  à  ERSAR  da  assinatura  do

conteúdo dos respetivos contratos outorgados.-------------------------------------------------------------

----- Por último, nos termos legais aplicáveis, a ERSAR não deixará de informar o Ministério

Público, competente, caso se mantenha as situações de ilegalidades acima descritas.”--------

-----  É assim que  termina  rigorosamente  o  ofício  da  ERSAR.  Entendo  que  face  a  este

enunciado  e  à  lei,  a  única  coisa  que  estamos  a  dizer  é  que  queremos  formalizar  um

protocolo de delegação de competências com a União de Freguesias de Trofa, Segadães e

Lamas,  para  que  a  União  de  Freguesias  mantenha  sob  sua  jurisdição  o  sistema  de

abastecimento de Segadães,  como é sua vontade,  porque quanto ao resto do território,

todos os sistemas de abastecimento, nós todos percebemos o que é que aconteceu quando

foi a integração da ADRA.-----------------------------------------------------------------------------------------

----- Há uma outra questão, se isto ficar no domínio municipal, percebemos todos, até por

força do contrato que temos com a ADRA que é assim.------------------------------------------------
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----- Acho que este assunto, inclusivamente agora, e muito recentemente, com a execução

do  saneamento  básico  em  Segadães,  penso  que  está  completamente  resolvido  e

ultrapassado porque o sistema está a funcionar sob jurisdição da ADRA , o abastecimento

da água mantém-se na Junta de Freguesia, nós conseguimos conciliar aqui estas coisas

num  trabalho  que  fizemos  todos  em  conjunto  e  parece-me  que  é  uma  situação

perfeitamente razoável.--------------------------------------------------------------------------------------------

----- Aquilo que estamos a dizer é que, de acordo com a força da lei, queremos formalizar a

delegação de competências.-------------------------------------------------------------------------------------

-----  Se a Assembleia  entender  que devemos continuar  à margem da lei,  terei  que dar

conhecimento disso ao ERSAR.”--------------------------------------------------------------------------------

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

----- “ Primeira questão, Senhor Presidente, até quando é que nós temos que tomar posição,

sobre este assunto, há algum prazo? -------------------------------------------------------------------------

----- Temos sessenta dias, não é? Se não tomarmos nenhuma posição…” ------------------------

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

----- “ Olho para isto como uma formalidade que temos que cumprir, penso que a Junta de

Freguesia mantem a sua vontade, não há aqui rigorosamente nada mais”.-------------------------

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

------ “ Senhor Presidente, ouvindo o Senhor Presidente da Junta, se ele não alterar a sua

posição, percebo o que o Senhor Presidente disse, nós podemos aqui aprovar, fica sempre

condicionada  a  aprovação  da  Junta,  mas  é  evidente  que,  nós  como  membros  da

Assembleia   Municipal  queremos saber  o que é que pensa a Junta e a Assembleia  de

Freguesia, da União de Freguesia de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga, fizemos sempre

contratos de delegações de competências, queremos sempre saber, primeiro o que é que

eles pensam e só depois  disso é que nós tomamos a nossa decisão,  portanto a nossa

decisão mantém-se,  se assim for, é retirar o processo, eles prenunciam-se e nós vimos aqui

e aprovamos isso,  se for  necessário fazer uma Assembleia extraordinária,  faz-se,  temos

feito tantas, tem sido todos os meses.”------------------------------------------------------------------------

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

----- “ Senhor Presidente, concordo com a posição do deputado Hilário Santos, porque aquilo

que nós estamos a votar é um acordo, e um acordo pressupõe que há entendimento entre

as partes e que elas concordam com aquilo que está definido.-----------------------------------------

----- Tenho algumas dúvidas, o Senhor Presidente da Câmara pode ajudar-me a esclarecer

a minha dúvida. A dúvida central é esta, a quem pertence o sistema de distribuição de água
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de Segadães? -------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Foi o Município que investiu e fez aquela rede? ------------------------------------------------------

----- Foi a Junta de Freguesia, com a população, que investiu e fez aquela rede?----------------

----- Foi a ADRA que investiu e fez aquela rede?-----------------------------------------------------------

----- Foi a ERSAR que investiu e fez aquela rede?---------------------------------------------------------

----- Foi o Governo de Portugal que investiu e fez aquela rede?----------------------------------------

-----  De quem é a rede? Esta é a primeira questão.  Presumindo que a resposta a esta

questão, que eu não sei em concreto, é que aquilo é propriedade da Junta de Freguesia ou

da União de Freguesias de Trofa, Segadães e Lamas, olhando para a proposta e vendo,

está lá escrito preto no branco, que quando Águeda assinou o acordo com a ADRA, esse

acordo  assinado  com  a  ADRA,  dizia  claramente  que  as  estruturas  exploradas  pelas

freguesias  seriam incorporadas no domínio  municipal  e  sendo  incorporadas  no domínio

municipal, passavam para a gestão na Comunidade Intermunicipal. A dúvida que me assalta

é, então e o dono da obra? Então agora por decreto, vem uma entidade reguladora, sem

autoridade para isso, dizer:- “Sei que tu compraste um carro, precisavas de andar, eu não

tinha dinheiro para te emprestar ou para te dar, nem te podia dar esse carro, andas-te a

trabalhar, lá arranjas-te o carrito, mas agora, vais-me desculpar, afinal o carro é meu e eu

dou-te o direito de gerires durante um ano, mas depois ele vai ali para um stand.”--------------

----- Está a ver a ideia Senhor Presidente, a questão tem a ver com direitos de propriedade e

há limites para aquilo que o Estado, os Orgãos do Estado, a administração direta e indireta

os reguladores, etc, podem fazer com aquilo que não é seu e habitualmente o limite está em

estabelecer-se um preço e proceder-se a uma indemnização.------------------------------------------

----- Compreendo a necessidade que o Senhor Presidente tem de trazer à apreciação da

Assembleia Municipal este assunto, neste momento, porque a ERSAR está a querer impor-

lhe isso, mas a Assembleia Municipal não tem de aceitar isso cegamente. Proponho, uma

vez que há tempo, estamos a falar do final do mês de julho, penso eu, temos o AgitÁgueda,

é verdade, não convém nessa altura, mas temos o final do mês de julho, que se espere pela

prenuncia  da  Junta  de  Freguesia,  da  Assembleia  de  Freguesia  e  que  então  depois,  a

Assembleia Municipal, conhecendo tudo o que há se venha a prenunciar.”-------------------------

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

----- “ Permita-me fazer uma correção, o dia vinte e oito de maio é o dia de submissão desta

proposta, a data da comunicação da ERSAR é doze de abril.-----------------------------------------

----- Deixe-me só fazer um esclarecimento, que acho que é absolutamente importante. Nada

daquilo que o Deputado Miguel esteve a fazer, está, da minha parte e da parte do Executivo
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do Município, minimamente posto em causa, nós conhecemos que não conhecemos sequer

o sistema, o sistema é claramente de génese da Freguesia durante estes anos todos, não

há nenhum protocolo que o titule,acho por aquilo que me dizem,nós estamos muito em cima

dos prazos impostos  por  esta  questão,  não queremos estar  aqui  com qualquer  tipo  de

irregularidade ou  qualquer coisa do género, a única coisa que estamos aqui a fazer é uma

coisa muito simples, de acordo com a legislação que todos nós conhecemos, e até porque

reparem numa coisa, um decreto de dois mil e nove, suponho eu, dava cinco anos para

fazerem a transição destes sistemas todos, que iria acontecer a um de janeiro de dois mil e

catorze, entretanto a Lei 75/2013 vem permitir e alterar isto porque diz o seguinte, há um

conjunto de competências delegáveis que na generalidade podem ser todas que o município

pode delegar nas freguesias e com base nessa questão esta situação persistiu, vêm agora,

de acordo com a legislação aqui invocada, acabar por cercar esta situação . Há aqui uma

questão que fica aqui bem clara, é uma obrigatoriedade indispensável e legal  submeter,

todos os  anos,  a esta  entidade,  ERSAR,  um plano de qualidade e controlo  das águas,

estamos  a  falar  deste  tipo  de abastecimento  de água.  Fica  aqui  claro  ,  segundo  diz  a

ERSAR, e a ERSAR é a entidade que os julga, que não apreciará sequer nada enviado

pelas juntas…--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Há aqui outra questão que é o seguinte, uma coisa é a deliberação da Assembleia

Municipal,  para  celebrarmos  o  contrato  interadministrativo  precisamos  de  ter  acordo  da

Assembleia Municipal e da Assembleia de Freguesia. Nós podemos ficar à espera de uma

deliberação da Assembleia de Freguesia que, de acordo com a lei, não me parece que seja

diferente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Tive o cuidado de quando estava aqui  a apresentar  a situação,  falar  relativamente

pouco porque não quero minimamente...porque a Câmara não tem nada a dizer que está a

fazer  contrato, está a transitar em termos de formalidade deste contrato a transmitir uma

competência legal que lhe é dada, nós não queremos nada do sistema bem pelo contrário,

entendemos  que  ele  está  muito  bem  entregue,  está  tudo  muito  bem,  estamos  aqui

meramente, de acordo com a lei, e o que nos é imposto por uma entidade reguladora a

quem a entidade gestora tem que submeter planos de qualidade e controlo da água… Un

dia destes temos aqui um processo de contraordenação e depois...diz aqui claramente: -

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.”. Depois diz o seguinte: -------------------------------------------------------------------------------

-----  “A partir da presente data, a ERSAR apenas aprovará , ao abrigo do Decreto-Lei nº.
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306/2007, de vinte e sete de agosto, alterado pelo Decreto Lei nº. 152/2017. de sete de

dezembro  ,  Programas  de  Controlo  da  Qualidade  da  Água  (PCQA)  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 aplicáveis a ERSAR não deixará de informar o Ministério

Público  competente,  caso  se  mantenham  as  situações  de  ilegalidade  acima

descritas.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Como bem entendem, por minha iniciativa,  não retiro,  porque entendo que estou a

colocar numa situação de ilegalidade o Município.---------------------------------------------------------

----- Fique aqui bem claro, não temos qualquer tipo de anseios de supervisão do sistema,

nem nada que se pareça, queremos assumir, como parceiros da Junta de Freguesia, no

sentido de viabilizarmos o enquadramento legal desta história e resolvermos as questões e

mantermos a situação rigorosamente conforme está. ----------------------------------------------------

----- Não tenho outra intenção subliminar esquisita nada, é única e simplesmente isto, a lei é

esta, estou a propor o cumprimento da lei.-------------------------------------------------------------------

-----  Suponho  eu,  dentro  do  enquadramento  da  lei,  a  Assembleia  de  Freguesia  deve

deliberar no mesmo sentido, celebramos um contrato interadministrativo e como se costuma

dizer,  fogo à peça,  continua tudo rigorosamente como está e, a única coisa que temos é

perante a ERSAR dizer, sim, a Junta de Freguesia tem um contrato interadministrativo.-------

----- Atenção, a única coisa que estamos a delegar, a única coisa que estamos aqui a fazer é

a competência, não é a estrutura, a estrutura é da Junta, clarinho como água, a Câmara não

tem  lá  nada,  nunca  teve,  se  algum  dia  colaborou  com  alguma  coisa,  colaborou  como

colabora noutras coisas, é um sistema completamente de génese da Freguesia, gerido pela

Freguesia desde sempre, não tenho a mais leve dúvida.-------------------------------------------------

------ Parece-me, muito sinceramente, é que haja outra leitura mais,  pedi o parecer jurídico

aos serviços da autarquia que é óbvio que não têm outra leitura.--------------------------------------

-----  Esta proposta só está consubstanciada na lei  e  nesta intimação do ERSAR que é

entidade reguladora que como sabem funciona com autoridade nesta matéria.”------------------

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

-----  “O mundo de facto é muito injusto, uns querem ficar com as águas, pois eu queria

entregá-las.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Acho que nós aqui ainda temos tempo e ainda íamos a tempo de fazermos uma adenda
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a esta proposta e pormos também a água do Salgueiro, a água de Cabeço de Cão,  a água

de Macieira de Alcoba, a água da Vale d’ Égua, a água da Chousinha, porque quando ouço

aquilo  que  aqui  é  falado…  Já  agora,  gostava  de  saber  de  quem  é  a  competência

relativamente ao abastecimento desta aldeias?-------------------------------------------------------------

----- Se houver algum problema de quem é a culpa?------------------------------------------------------

-----  A quem é que compete levar a água a estas aldeias? Neste momento é a Junta que

leva, mas em dois mil e nove, quando a Câmara vendeu as águas e o saneamento para a

ADRA, a Junta de Freguesia, nessa altura, assinou um documento e passou isso tudo para

a Câmara Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Mas o que eu sei é que a Câmara também nos tem ajudado, ainda agora, nos ajudou

com um problema que tivemos em Macieira de Alcoba no abastecimento de água, mas o

que eu sei é que a Junta também gasta lá imenso dinheiro e recebe zero.-------------------------

----- O que quero saber é, de quem é a competência se houver algum problema, quem é o

responsável pelo abastecimento dessas aldeias?----------------------------------------------------------

-----  Já agora, avise lá os senhores da ERSAR e da ADRA que nós temos lá uma série de

abastecimentos também para ceder, também gostava de ver as aldeias da minha Freguesia

num contrato desses que vem aí a uma próxima Assembleia Municipal.----------------------------

 ----- E dizer também que na qualidade de colega, Paulo Tavares, estou completamente

solidário,  não  gostaria  também  de  ver  aqui  uma  proposta  da  minha  Freguesia  ser

submetida, sem que antes passasse pelo crivo da Junta de Freguesia e da Assembleia de

Freguesia.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Não interrompi o Senhor Presidente da Junta, porque foi a primeira intervenção, no

entanto parte daquilo que propôs não se enquadra minimamente no ponto.”-----------------------

----- Jorge Miguel Santos Melo – PS; -----------------------------------------------------------------------

----- “ Vou tentar cingir-me a uma intervenção breve que se revê muito naquilo que o Miguel

Oliveira e o Pedro Vidal disse, respeito, em toda a linha, aquilo que o Senhor Presidente da

Junta também disse, e para não haver aqui uma dualidade de critérios, já não falando no

facto  de  não  termos  esta  vontade  para  resolver  o  problema  da  água  nas  freguesias

serranas, falando só da Freguesia de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga, não há a mesma

preocupação, por exemplo, no que toca ao saneamento para esta empresa suprir todas as

necessidades que a Freguesia tem, porque quem diz isto na Freguesia, há alguns pontos

que não têm saneamento, assim como há alguns pontos que não têm água, mais, a Junta

de Freguesia ainda não se manifestou.-----------------------------------------------------------------------
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----- A proposta que tenho para fazer à Mesa, é para que o Senhor Presidente da Mesa

proponha ao Plenário que o ponto seja retirado em virtude de ainda não termos, por parte da

Assembleia de Freguesia, um parecer válido, portanto a proposta que tenho é esta, que seja

colocado  à  votação  do  Plenário  que  o  ponto  seja  retirado  por  falta  de  informação  no

momento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “ Senhor Presidente, só um esclarecimento que tenho que fazer aqui relativamente a

algumas matérias que gostaria antes de encerrarmos o ponto poder minimamente retorquir,

foram  aqui  faladas  algumas  questões  que  entendo  por  bem  que  sejam  minimamente

esclarecidas.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “ Senhor Presidente, vai desculpar, poderá falar a seguir à proposta, dou-lhe a palavra a

seguir para poder concluir aquilo que acha que deve dizer.---------------------------------------------

----- A proposta que foi aqui apresentada pelo Senhor Deputado Jorge Melo foi no sentido de

o ponto ser retirado da ordem do dia, por isso é a que vai a votação --------------------------------

----- A proposta foi  colocada à votação,  tendo sido aprovada por maioria com os votos

contra dos três elementos dos Juntos, assim o ponto será retirado.-----------------------------------

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

----- “ Senhor Presidente, quer usar da palavra? “----------------------------------------------------------

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

----- “ Senhor Presidente naturalmente vou comunicar à ERSAR esta decisão da Assembleia

Municipal.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “ Não percebi, desculpe Senhor Presidente.-----------------------------------------------------------

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

----- “ A Câmara Municipal vai comunicar ao ERSAR que foi retirada esta proposta, colocada

aqui  para  cumprir  os  prazos  legais,  pelos  membros,  naturalmente,  desta  Assembleia

Municipal.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Senhores Deputados, efetivamente alertado pelas minhas colegas, têm efetivamente

razão, não faria sentido colocar à votação uma coisa que a Assembleia não pode tomar

decisão nessa matéria,  assim sendo,  o ponto continua na ordem,  levanto a questão se

alguém  quer  apresentar  alguma  proposta  à  Mesa  relativamente  quer  ao  ponto,  quer  à

suspensão da sessão da Assembleia, quer a tudo e mais alguma coisa,está,neste momento,
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para ser votado.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A seguir tenho aqui para falar o Senhor Deputado Miguel Oliveira.------------------------------

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

----- “ Senhor Presidente, compreendo os seus argumentos, mas também compreendo os

outros,  a  questão  é  esta,  o  Senhor  tinha  obrigação  de  trazer  a  esta  Assembleia  este

assunto, a Junta de Freguesia, tanto quanto sei, não se pronunciou, eventualmente estará a

aguardar algum esclarecimento sobre esta matéria.-------------------------------------------------------

----- A votação que o Senhor diz que é inócua, não é, porque ao fim e ao cabo, a votação

desta Assembleia se for no sentido daquilo  que está proposto, diz que esta Assembleia

entende, que a entidade titular é o Município, não interessa de quem é a propriedade, o

titular da propriedade e da gestão é o Município.-----------------------------------------------------------

----- A minha dúvida, eu não sou jurista mas habitualmente quando há umas coisas destas

que mexem com a propriedade e direitos de propriedade e de exploração, etc, há direito a

indemnizações, depois a questão é saber quem é que as paga. Quem é que vai pagar as

indemnizações se for necessário indemnizar alguém? ---------------------------------------------------

----- Senhor Presidente da Câmara, penso que seria melhor para todos que o assunto fosse

retirado. O Senhor entende que deve ser votado, pois então procedamos à votação.-----------

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

----- “ Não quero que haja qualquer equivoco, estava aqui a ver no meu calendário, reuni

com o Senhor Presidente da Junta numa data anterior a  vinte e oito de maio, nós reunimos

sobre este assunto, dei-lhe inclusivamente o ofício da ERSAR e naturalmente que ficamos

entendidos relativamente a esta matéria, depois disto pedi um parecer jurídico aos serviços

do Município, no sentido de que forma é que temos que fazer isto e até para trabalharmos

com  o  protocolo  e  dei-lhe  claramente  a  dizer  o  protocolo  que  seja  o  minimamente

interventivo porque nós não temos nada com o sistema, isto é uma questão de competência

legal que está cometida aos municípios para distribuição da água, só, é uma formalidade,

não  tenho  nada  a  ver  com isto,  é  o  cumprimento  da  lei,  não  estamos aqui  a  falar  de

indemnizações porque o sistema é da Junta e continua da Junta, agora, a competência para

distribuir a água é que nós temos a competência legal, é só isto.-------------------------------------

----- Aquilo que estamos aqui a dizer é que a questão desta formalidade é meramente legal,

a única coisa que estou aqui um bocadinho admirado, é o seguinte, esta questão legal que

precisamos de cumprir, vocês estão-me a dizer, não vamos ficar fora da lei, mais a ERSAR

quando forem para submeter o plano de qualidade e controle da água não o vai aceitar,

como não há PCQA  aprovado vai multar a entidade gestora que, conforme eles aqui dizem
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é a Câmara Municipal que será multada.---------------------------------------------------------------------

-----  Agora pergunto eu, Senhor Deputado há um processo de contraordenação que nós

tivemos que justificar nestas questões todas que já veio há dois ou três anos para a Câmara

Municipal, sobre esta matéria, isto não é uma situação nova e o Senhor Presidente da Junta

sabe que não é. Nós tivemos que nos argumentar nesta questão toda.-----------------------------

----- Resumindo aquilo que estou a dizer é o seguinte: - peço desculpa Senhor Presidente da

Junta reunimos a  tempo e horas relativamente  a  esta  matéria,  acho que a  Assembleia

Municipal deve deliberar sobre esta matéria, porque é uma matéria legal e naturalmente

para a celebração do contrato interadministrativo vai ficar sempre, sempre, sempre à espera

da deliberação  da Assembleia  de Freguesia,  recomendo que isso  seja  feito  dentro  dos

prazos, enquanto não houver essa deliberação, nós não estamos em condições de celebrar

o contrato interadministrativo, agora, da minha parte, enquanto responsável pelo Município,

dentro do prazo,estou aqui a trazer esta proposta, é só isso que estou a fazer, volto a dizer,

acho que já disse vezes demais, não quero, não queremos, o Município não quer, a única

coisa  que  estamos  aqui  é  numa  atitude  que  entendemos  nós  de  colaboração,  estou

admirado e sé com a postura, não percebo, que fique aqui claro que este ofício da ERSAR

foi entregue em mão ao Senhor Presidente da Junta, no meu gabinete, numa reunião que

tivemos, certo?-------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----  “Vamos lá ver se nos entendemos,  de facto na reunião que nós tivemos o Senhor

Presidente e bem, entregou-me o ofício, foi a única conversa que nós tivemos, foi a única,

certo? Nunca lhe transmiti nada.-------------------------------------------------------------------------------

----- O Senhor colocou o assunto à reunião de Câmara, colocou à Assembleia Municipal,

contra isso nada, cumpriu a sua obrigação, portanto espero que as pessoas não interpretem

que o assunto foi  discutido  e foi  tratado e que agora estou com a palavra atrás,  ponto

um.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Ponto  dois,  a  ERSAR,  o  ofício  que  fez,  foi  um ofício  genérico,  como fez  para  as

Talhadas, como fez para muitas  situações, a situação de Segadães, é isso que estou a

tentar salvaguardar, é um assunto sui generis, porquê, porque em todas as situações a rede

foi construída pelo municípios, o que não é o caso de Segadães, porque se o Senhor for a

ver o documento, até a própria proposta da Câmara, Senhor Presidente sabe que é verdade

o que estou a dizer, inclusivamente está a ERSAR a dizer, salienta-se que a rede continua a

ser propriedade do Município.-----------------------------------------------------------------------------------

----- Não quis estar a trazer estas coisas para aqui porque acho que nós devemos ser sérios
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nas coisas, está aí escrito, o que não é verdade, ou seja, no fundo a proposta da Câmara

também induz em erro, da mesma forma que dizer o Município continua a ser o responsável

pela gestão da rede, não continua, nunca o foi.-------------------------------------------------------------

----- Como é que nós vamos aprovar uma proposta que tem coisas que não estão corretas.--

----- Claro que não tenho qualquer tipo de interesse em estar aqui a fazer filmes por acusa

disto, agora, também não posso é fechar os olhos e fazer de conta que não se passa nada e

numa situação que não se adequa à realidade, que nós estamos a tentar resolver, que não

seja tratada como tal.”----------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----  “Penso  que  a  maior  parte  dos Senhores  Deputados  deviam ler  o  oficio,  vou  pedir

autorização para o ler na integra, quis poupar tempo mas às vezes perde-se:---------------------

-----Ex.mo Senhor, -------------------------------------------------------------------------------------------------

-----A ERSAR, no cumprimento da sua missão de autoridade competente para a qualidade

da água destinada ao consumo humano, atribuída pelo Decreto-Lei nº. 243/2001, de cinco

de setembro, desde vinte e cinco de dezembro de dois mil e três , identificou um conjunto de

sistemas públicos de abastecimento de água geridos por juntas de freguesia.--------------------

----- Tendo em conta o regime do Decreto-Lei nº. 306/2007, de vinte e sete de agosto, na

sua redação atual,  a  ERSAR encetou esforços junto destas entidades e dos respetivos

municípios,  com conhecimento  das autoridades de saúde para que fossem tomadas as

decisões necessárias a regularizar todas as situações,  em cumprimento do regime legal

acima mencionado.-------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Refira-se ainda que foi dada prioridade à proteção da saúde humana, pelo que mesmo

nas situações em que o cumprimento do quadro legal não estava assegurado, a ERSAR

exigiu numa primeira fase de transição a elaboração e implementação de um programa de

controlo da qualidade da água para garantir o cumprimento das regras relativas à qualidade

da água destinada ao consumo humano.---------------------------------------------------------------------

Contudo, após mais de uma década de negociações, nem todas as situações identificadas

foram resolvidas, pelo que se mantêm algumas dezenas de situações em que as juntas de

freguesia gerem sistemas públicos de água sem habilitação para o fazer---------------------------

-----  Por  esta  razão,  importa  dar  o  passo  seguinte  que  deve  ser  a  transferência  de

infraestruturas geridas pelas juntas de freguesia para os respetivos municípios ou, em caso

de manifesta  impossibilidade  de se avançar  com esta  transferência,  a manutenção nas

juntas de freguesia da prestação d serviços de abastecimento público de água, desde que

no estrito cumprimento da lei.------------------------------------------------------------------------------------
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-----  Por força do disposto no artigo 117º.,  nº.2 e 131º.,  da Lei  nº.75/2013,  de doze de

setembro, os municípios podem transferir para as freguesias a prestação de serviços em

todos os domínios dos interesses próprios das populações destas, em especial no âmbito

dos serviços e das atividades de proximidade e do apoio direto às comunidades locais. ------

----- Esta transferência concretiza-se, de acordo com o disposto no artigo 120º. do citado

diploma, através da celebração de contratos interadministrativos, sob pena de nulidade.------

----- Após o ano de dois mil e quinze mudou o cenário jurídico, mais precisamente com a

alteração do Decreto -Lei  nº.  194/2009,  de 20 de agosto,  bem como o Decreto Lei  nº.

114/2014,  de  vinte  e  um  de  julho,  entre  outros,  fazendo,  assim,  sentido  revogar  os

protocolos vigentes que foram outorgados entre os municípios e as juntas de freguesia,

tornando-se necessário proceder à celebração de novos contratos.----------------------------------

----- Neste sentido, para os casos em que seja decidido o estabelecimento de 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 do 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 de freguesia , este deverá ser atualizado conforme o modelo

em anexo, no prazo máximo de sessenta dias úteis  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

abastecimento 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 vinte e sete de agosto, alterado pelo Decreto Lei nº. 152/2017. de sete de

dezembro  ,  Programas  de  Controlo  da  Qualidade  da  Água  (PCQA)  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 aplicáveis a ERSAR não deixará de informar o Ministério
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Público competente, caso se mantenham as situações de ilegalidade acima descritas.---------

----- Com os melhores cumprimentos.-------------------------------------------------------------------------

----- O Presidente----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Orlando Borges------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Dizem-me os serviços municipais,efetivamente o cumprimento da lei no que diz respeito

à  competência  para  assegurar  o  fornecimento  da  água  para  consumo  humano  é  dos

municípios,  por  isso é que a Câmara Municipal,  a  seguir  à situação de constituição da

ADRA, pediu às Juntas de Freguesia que geriam sistemas que lhos mandasse, que lhos

fizesse devolver à Câmara Municipal porque a adenda assinada ao contrato de gestão e

contrato de parceria da ADRA diz claramente o seguinte, todos os sistemas da competência

da  Juntas  de  Freguesia  que  sejam  avocados  pela  Câmara  Municipal,  são  integrados

automaticamente na responsabilidade da ADRA, esta foi a questão.---------------------------------

-----  Solução  legal,celebração  de  um  contrato  interadministrativo  para  delegação  da

competência de abastecimento da água na Junta de Freguesia o sistema é da Junta.----------

---A Assembleia é soberana, peço-vos desculpa, de que entendam todos que eu não posso

retirar esta proposta porque o prazo vai terminar e neste caso é a Câmara que está em

incumprimento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----” Senhor Presidente não retirando a proposta penso que o assunto está discutido é ir à

votação de imediato.”-----------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “ Senhor Presidente, esse prazo de sessenta dias que refere é o prazo que consta da lei

ou é um prazo administrativo concedido pela ERSAR ? -------------------------------------------------

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

----- “ A ERSAR é uma entidade fiscalizadora com competências jurisdicionais sobre esta

matéria.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- “ Mas, na sequência disso, o prazo foi concedido pela ERSAR.---------------------------------

----- Aquilo que eu sugeria é que na sequência disso e da deliberação, ou daquilo que vier a

resultar desta Assembleia, se assim o entender, solicitasse à ERSAR uma prorrogação do

prazo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Não estou em crer que uma prorrogação de prazo, por mais trinta dias, não seja de

conceder atenta a  situação que aqui estamos hoje a falar.---------------------------------------------

----- É o meu contributo positivo Senhor Presidente. “-----------------------------------------------------
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----- Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente; -----------------------------------

----- “ Senhor Presidente, só vejo uma possibilidade e muito sinceramente essa parte aí não

me compete porque é uma questão claramente do âmbito da Assembleia que é, suspender

a Assembleia,  não  me importo  nada,  bem pelo  contrário,  de  me comprometer  amanhã

mesmo a solicitar um adiamento que me possa ser concedido ou não pela ERSAR.------------

----- Agora retirar este assunto, neste momento, peço desculpa, não é nada rigorosamente

nada. É uma coisa que é o seguinte, eu tive o cuidado de cumprir o que está legalmente

estabelecido e não me peçam para fazer uma ilegalidade, desculpem.”-----------------------------

----- Jorge Miguel Santos Melo – PS; -----------------------------------------------------------------------

-----“Tem ideia de suspender a Assembleia no ponto ?---------------------------------------------------

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

----- “Se houver uma proposta nesse sentido.”--------------------------------------------------------------

----- Jorge Miguel Santos Melo – PS; -----------------------------------------------------------------------

----- “Senhor Presidente da Assembleia quer suspender a Assembleia? Ou coloca à Mesa a

proposta  de  suspender  a  Assembleia  para  depois  debatermos  este  assunto  com  mais

critério e mais… -----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente, não é proposta nenhuma é pôr à vossa consideração, nós temos

um concurso de limpezas que precisamos de andar porque no fim do ano precisamos de

estar habilitados a poder andar. Trata-se aqui da questão da plurianualidade, eu se quiser

entender suspender e até para ganharmos prazo e para podermos,  suspendíamos mais

largo mas pedia o especial favor de avançarem com esta questão, deixando este processo

para trás para suspensão da Assembleia, deixo à vossa consideração esta possibilidade

porquê? Porque se nós vamos solicitar ao ERSAR um adiamento vamos-lhe dar prazo para

eles nos poderem dar uma resposta. Se vamos pedir esse prazo prece-me a mim  correto,

porque se não ficamos com esta deliberação aqui ponderada e não queria.-----------------------

----- Diria que os dois assuntos do ponto três ponto doze que são assuntos que nós teríamos

alguma urgência em fazer andar, se estiverem de acordo, agradeço, agora quanto ao resto

não tenho rigorosamente nenhuma outra tendência.------------------------------------------------------

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

----- “ Peço desculpa eu quando intervenho é porque acho que tenho... acho que não venho

aqui falar de cor.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- É assim, nós vamos suspender a Assembleia, vamos suspender por quanto tempo? Se

eu não sei quando é que vamos ter uma resposta, vamos suspender para quê? Só quero
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dizer isto mais nada.”-----------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente o ponto é para manter?.-----------------------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente, do ponto de vista legal… Sinceramente, pensava que o Senhor

Presidente da Junta estava a tratar disto na Junta de Freguesia, eu pensava, portanto se

entenderem esperar ótimo … a partir do momento em que retiro estou a dizer ok.”--------------

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

----- “ Senhor Presidente perante a posição do Senhor Presidente da Junta de Freguesia

mantem a sua proposta?------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----  “Senhor  Presidente  acho  que  fui  claro,  se  a  Assembleia  entender  suspender  a

Assembleia, não vejo com bons olhos essa solução, retirar este assunto não, porque me fica

fora do prazo.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----- Jorge Miguel Santos Melo – PS; -----------------------------------------------------------------------

-----  “Respeitando  então,  mais  uma  vez,  a  opinião  do  Senhor  Presidente  da  Junta,

entendendo ele que, isto deve ser votado hoje  quero apelar aos Senhores Deputados ou

sensibilizar os Senhores Deputados de esta rede foi uma rede construída pela Freguesia de

Segadães, foi uma rede construída e que fez com que esse dinheiro que foi direcionado

para a construção da rede não fosse utilizado depois em outras infraestruturas e noutras

necessidades,  parece-me  ser  um  atentado,  uma  deslealdade  tremenda  para  com  esta

Freguesia,  nós  votarmos  favorável  a  esta  situação,  parece-me  ainda  uma  tremenda

dualidade de critérios, por parte da entidade reguladora, no mesmo município, não ter o

mesmo critério e a mesma medida, porque naquilo que está a ser feito e nos protocolos que

estão a ser assinados com a ADRA era suposto que todo o Município já tivesse cobertura de

saneamento e de água  e nós sabemos que isso ainda não aconteceu.-----------------------------

----- A entidade reguladora deveria vir sim a esta Assembleia, exigir que este protocolo ou

que esta situação da Água de Segadães fosse resolvida e simultaneamente que a ADRA

cumprisse com as suas obrigações.--------------------------------------------------------------------------

-----Gostava também de ver, o Senhor Presidente da Câmara com o mesmo vigor, o mesmo

entusiasmo que está a ter em relação a este assunto, a pressionar a ADRA para resolver

aquilo que se está a passar no Município em relação à água e em relação ao saneamento.--

Retiro o ponto… se assim o entender.”------------------------------------------------------------------------

----- Hilário Manuel Ferreira dos Santos – PSD; ---------------------------------------------------------
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----- “ Senhor Presidente, para isto funcionar este ponto terá que ser suspenso e ser alterado

na ordem da Assembleia Municipal,  terá que passar para o último ponto da Assembleia

Municipal e depois suspensa a Assembleia Municipal.----------------------------------------------------

----- Quero, no entanto, fazer uma nota aqui importante.-------------------------------------------------

----- Há um bocado ouvi o Senhor Presidente da Câmara elogiar o entendimento entre o

Senhor Presidente da Junta da Trofa e o Senhor Presidente da Junta de Valongo do Vouga,

é assim, em diálogo que se conseguem resolver os problemas, dando o Senhor Presidente

este exemplo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Nós estamos a falar de uma questão meramente jurídica em que o Município tem muito

mais capacidade de ajudar a Freguesia do que ao contrário.-------------------------------------------

----- Não consigo compreender como é que passados estes tempos todos, o Município não

se  conseguiu  entender  com a  Freguesia,  no  sentido  de  se  esclarecer  claramente  esta

questão  jurídica, que tem a ver com a propriedade do sistema.---------------------------------------

----- Já percebi o que diz a ERSAR, quem tem a competência para fazer isto é o Município,

esta  competência  não  está  na  Freguesia,  é  o  Município  que  tem  que  delegar  esta

competência na Freguesia, percebo isto mas, também percebo a Freguesia. A Freguesia diz

o seguinte: - eu sou detentor do processo, eu sou detentor da instalação, ninguém tem que

delegar  em mim porque ela é minha.  É isto que diz  a Freguesia  e é isto que ela quer

esclarecer.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Estamos a falar de uma discussão meramente jurídica, não é política, é jurídica, sendo

meramente jurídica, não consigo compreender como é que os serviços jurídicos da Câmara,

em conjunto com o Senhor Presidente da Junta, que não tem serviços jurídicos,  tem que

subcontratar e tudo isto, não conseguem resolver este problema.-------------------------------------

----- O que está aqui em causa é,se o Senhor Presidente da Trofa, se assim o entender:------

----- Primeiro Ponto - o Senhor Presidente da Câmara perguntar à ERSAR  se dá um prazo

de  mais  sessenta  dias,  para  isto  ser  resolvido,  explicando  exatamente  o  que  está  em

causa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Segundo Ponto – A Câmara envolver-se afincadamente com o seus serviços jurídicos, e

se o Senhor Presidente da Junta da Trofa entender que não são suficientes, a Câmara pedir

e pagar para ajudar a Junta de Freguesia da Trofa, no sentido de sermos esclarecidos sobre

isto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Se não, o que é vai acontecer,  vamos chegar aqui,  a uma Assembleia Municipal  e

vamos ter a Junta de Freguesia da Trofa com um parecer, a Câmara com outro e andamos

aqui a dirimir questões jurídicas que não faz nenhum sentido para nós, porque estamos aqui

                             79

Ata da Terceira Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 27 de junho de 2019



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

todos em questões políticas, embora haja aqui muitos e bons juristas.------------------------------

----- Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhor Presidente da Junta da Trofa, não

sei se concorda com isto ou se não concorda mas, a ser assim a minha proposta seria:-------

----- Primeiro – suspender este ponto e alterar este ponto na ordem de trabalhos para último

ponto da ordem de trabalhos;------------------------------------------------------------------------------------

----- Segundo – Suspender a Assembleia, por um tempo que lhe queiramos determinar, para

que o Senhor Presidente fale com a ERSAR e consiga saber se a ERSAR consegue ou não

dar um prazo, no mínimo de sessenta dias,penso eu, o mínimo dos mínimos.---------------------

----- Em função disto vemos, claro se isto não acontecer, mantenho a minha posição inicial.

Se é a posição da Junta de Freguesia e da Assembleia de Freguesia, votarei contra porque

faço sempre assim em todas as propostas que vêm das Assembleias de Freguesia.”-----------

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

----- “Muito bem, está esta proposta em cima da mesa, passamos à votação.---------------------

----- “É percetível a proposta?”-----------------------------------------------------------------------------------

----- A proposta foi colocado à votação sendo aprovada por unanimidade.-----------------------

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

-----  “Um momento  por  favor,  eu  mal  recebi  esta  missiva  da  ERSAR chamei  o  Senhor

Presidente  no  meu gabinete  e  entreguei-lhe  isto.  O Senhor  Presidente  nunca  mais  me

colocou  nenhuma  dúvida,  bem  pelo  contrário,  muito  sinceramente,estou  convencido  e

estava convencido até agora, que o Senhor estava a promover exatamente o mesmo porque

inclusivamente  até lhe  teremos mandado cópia  da proposta de protocolo,  exatamente e

bem.  Foi  feito,  não  tivemos  qualquer  tipo  de  resposta,  aparentemente  por  aquilo  que

depreendo o Senhor iria ficar calado, portanto não iríamos fazer nada. É claro e perentória

toda a articulação que aqui está, a responsabilidade desta questão é do Município quem tem

que fazer  prova destas  questões  é  o  Município  absolutamente  e  indiscutivelmente,  não

queria que estivesse aqui com essa questão e volto a dizer,  não estamos em momento

nenhum:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Primeiro – a querer municipalizar a água de Segadães, não;-------------------------------------

-----  Segundo  – estávamos aqui  numa atitude de parceria  clara  no sentido  de ajudar  a

resolver um problema legal que existe, só e mais nada.--------------------------------------------------

----- Não quero ir mais longe do que isto, porque não há mais nada.”---------------------------------

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

----- “Está suspenso este assunto, pergunto, ficou também acordado que iríamos avançar

para a aprovação do ponto três ponto doze ponto um, pelo menos? ---------------------------------

                             80

Ata da Terceira Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 27 de junho de 2019



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

----- Alguém se opõe que esta situação seja agora discutida, apreciada e votada?--------------

----- O ponto três ponto dez passa para o último ponto a ser analisado.-----------------------------

----- 3.12 – 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:----------------------------------------------------

---------  3.12.1 – Concurso Público com Publicidade Internacional para Aquisição de

Serviços de Limpeza em Edifícios Municipais e Edifícios Escolares;---------------------------

---------  3.12.2 – Celebração de Protocolo – A Igualdade na Diversidade – Mediação

Municipal e Intercultural;----------------------------------------------------------------------------------------

-----  Como é hábito nestas situações discutimos os pontos em conjunto e votaremos em

independente cada um.--------------------------------------------------------------------------------------------

----- Senhor Presidente quer dizer alguma coisa sobre este assunto?--------------------------------

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

----- “ Não Senhor Presidente, penso que são situações de muito fácil compreensão.”----------

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

----- “ Vou ser rápido, nós vamos votar contra este ponto, porque basicamente aquilo que

nós depreendemos é que foram feitas pequenas alterações no processo do contrato, mas

que não são significativas, basicamente o que estamos a fazer é, vamos continuar com tudo

na mesma nos contratos que tínhamos de limpeza do Município com as empresas, portanto

não  havendo  uma  alteração  profunda  sobre  isto  os  resultados  não  serão  exatamente

diferentes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Não há outro caminho a seguir e não concordando com este método votaremos contra

esta situação.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Recordo, Senhor Presidente, que estamos aqui a falar daquele assunto da BLAI  da que

já falamos aqui várias vezes, da empresa que não cumpre, um conjunto de situações que já

aqui  falamos  várias  vezes  e  que  agora  vamos  aprovar  quase  exatamente  o

mesmo.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Não  havendo  mais  intervenções  acerca  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:--------------------------------------

---------  3.12.1 – Concurso Público com Publicidade Internacional para Aquisição de

Serviços de Limpeza em Edifícios Municipais e Edifícios Escolares;---------------------------

----- Foi a mesma colocada a votação,  tendo sido reprovada, com quinze votos contra,

sendo sete do grupo municipal do PSD, cinco  do grupo municipal do Partido Socialista, três
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votos contra do grupo municipal do CDS e duas abstenções do grupo municipal do Partido

Social Democrata.---------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  3.12.2  –  Celebração  de  Protocolo  –  A  Igualdade  na  Diversidade  –  Mediação

Municipal e Intercultural;----------------------------------------------------------------------------------------

-----  Aprovado por maioria com três abstenções do Grupo Municipal do Partido Socialista

e uma abstenção do grupo municipal do  CDS.-------------------------------------------------------------

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

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

----- “ O Partido Socialista apresenta uma declaração  de voto no mesmo sentido que já tinha

feito,  aquando  outras  votações  acerca  deste  tema,  dizendo,  numa  forma  sumária  que

entende que  esta deveria ser uma oportunidade para que o Município, ao aceitar algumas

das transmissões de competências, apresentar também uma estratégia para o Concelho na

execução dessa mesma transferência de competências, não o tendo feito e não estando,

entendendo nós,  que não estão salvaguardados de forma rigorosa o impacto,  sobretudo

financeiro, quer das decisões de aceitação, quer das decisões de não aceitação, decidimos

por essa razão abstermo-nos.”----------------------------------------------------------------------------------

----- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu por suspensos os trabalhos desta

sessão,  pelas  duas horas  e  treze  minutos,  do dia  vinte  e  sete  de  junho  de dois  mil  e

dezanove, ficando a próxima reunião a aguardar nova data, 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. -------
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----- Aos 25 dias do mês de julho de dois mil e dezanove, pelas nove horas, reuniu no Salão

Nobre dos Paços do Concelho a  Segunda  Reunião da Terceira  Sessão Ordinária da

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

----- 3.10 – 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; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  3.13  –  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; --------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

------ Jorge Miguel Santos Melo – PS; -------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

------ Luís 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; ---------------------------------------------------------------

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

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

------ Paula Cristina Lito Almeida – Juntos; -------------------------------------------------------------------
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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 Barrô e Aguada de Baixo ---------------------------

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

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

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

------ Hugo Silva  - JF Macinhata do Vouga;------------------------------------------------------------------

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

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

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

------ Lino Santos  – UF 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; ----------------------------------

------ Antero Ricardo dos Santos Almeida – PSD – Vereador -------------------------------------------

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

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

através dos canais de comunicação, nomeadamente a Águeda TV, desejando a todos um

excelente trabalho. O Senhor Presidente da Assembleia foi secretariado por Cristina Paula

Fernandes da Cruz e Daniela Carina Mendes. ----------------------------------------------------------

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

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

----- A Deputada Elisa Maria Pires de Almeida comunicou que não poderia estar presente,

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

Maria João Tavares também comunicou a impossibilidade de estar presente e que em sua

substituição estaria o Deputado Luís Armando Ferreira Pina Figueiredo, o Deputado  João
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Carlos Fernandes Figueiredo comunicou que não poderia estar presente sendo substituído

pelo Deputado Armando Paulo de Almeida Galhano, o Deputado Rogério Magalhães Matias

comunicou  a  impossibilidade  de  estar  presente  e  que  em  sua  substituição  estaria  a

Deputada Paula Cristina Lito de Almeida, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de

Macinhata  do  Vouga,  Pedro  Joaquim  Faria  de  Oliveira  Marques,  também comunicou  a

impossibilidade de estar presente e nomeou como seu representante o seu Secretário Hugo

Silva,  e finalmente,  o Senhor  Presidente da União de Freguesias da Trofa,  Segadães e

Lamas do Vouga, também comunicou que não poderia estar presente e nomeou como seu

representante o Senhor Lino Santos.--------------------------------------------------------------------------

----- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, de seguida, comunicou que entraram na

Mesa dois votos de pesar, que teriam dois momentos distintos, e que iniciaria com o voto de

pesar que foi apresentado e subscrito por todos os Grupos Municipais, bem como pela Mesa

da Assembleia Municipal e pelos Membros do Executivo, do Arquiteto  GIL MANUEL DA

COSTA ABRANTES. ----------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

----- “Esta é seguramente alocução que jamais desejaria fazer e para  a qual a vida e o

tempo não me soube preparar.----------------------------------------------------------------------------------

----- É com enorme sentido de responsabilidade que vos apresento este voto de pesar em

nome de todos os grupos municipais.--------------------------------------------------------------------------

----- No momento em que o para sempre, assume o lugar do agora, é com profunda tristeza

que hoje aqui se assinala a morte de Gil Abrantes, no passado dia dezanove de julho.---------

----- Foi assim, com profunda tristeza, que as Deputadas e os Deputados da Assembleia de

Águeda,  tomaram conhecimento  do  falecimento,  no passado  dia  dezanove  de julho,  do

igualmente Deputado desta Assembleia Municipal, GIL MANUEL DA COSTA ABRANTES.--

----- Nascido em Águeda, a vinte e dois de julho de mil novecentos e cinquenta e oito, corria-

lha nas veias a água do Botaréu, e trazia no coração o calor das suas gentes, da vontade de

criar e de acrescentar valor, cedo se dedicou ao desenho técnico e à área dos projetos,

após largos anos como empresário e projetista da construção civil, tornou-se arquiteto por

gosto e realização, tendo colocado a sua arte e vocação ao serviço de várias instituições do

concelho.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Gil Abrantes, além de um percurso profissional exemplar, destacou-se pelo empenho e

dedicação ao nível cívico e associativo  que ao longo da sua vida serviu como: Presidente
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da Direção da Associação Comercial  de Águeda;  Presidente da Associação de Pais  da

Escola Fernando Caldeira;  Presidente da Assembleia Geral da Associação Comercial  de

Águeda;  Presidente da Direção da Emissora de Rádio  Botaréu;  Presidente da Junta de

Freguesia  de  Águeda;  Membro  da  Assembleia  Municipal;  Sócio  do  Rotary  e  Clube  de

Águeda;  Membro  do  Concelho  Fiscal  da  Associação  Industrial  do  Distrito  de  Aveiro;

Presidente da Assembleia Geral “O Mágico“ - Centro de Apoio Social, Cultural e Recreativo;

Membro dos Orgãos Sociais da CERCIAG – Cooperativa de Educação e Reabilitação de

Cidadãos com Incapacidades de Águeda; Membro dos Orgãos Sociais da Santa Casa da

Misericórdia de Águeda; Presidente do Conselho Fiscal da Associação Industrial do Distrito

de  Aveiro;  Curador  da  Cruz  Vermelha  de  Águeda.  Ingressou  na  Juventude  Social

Democrata em 1975, na fundação do então PPD, foi militante do Partido Social Democrata

pelo qual foi Presidente da Comissão Política de Secção de Águeda; Presidente da Mesa do

Plenário de Militantes da Secção de Águeda, Deputado Municipal no mandato de 2017 a

2021 e Líder do Grupo Municipal.-------------------------------------------------------------------------------

-----  Gil  Abrantes  era  por  todos  reconhecido  pela  generosidade,  lisura  e  atenção  que

dedicava às pessoas, ouvinte atento, dotado de uma enorme fé e capacidade de superação

foi sempre um homem crente nos valores da lealdade e da honestidade.---------------------------

----- De voz suave, adepto do diálogo moderado e participativo, transversalmente cordato e

justo, Gil Abrantes inscrevia-se em nós pela simplicidade dos gestos, pela forma despojada

com que abraçava as causas e pela capacidade de estabelecer laços. Fazia da amizade

uma instituição reconhecida, de Águeda, a terra mais bonita e promissora de todas, e da

festa de todas as festas, a Festa do Leitão à Bairrada.---------------------------------------------------

----- Sempre se dedicou à política como à vida, com o propósito de servir os outros de forma

dedicada mas despretensiosa, recusando-se sempre a viver da política mas pela política.----

-----  Recordemos as palavras de Gil  Abrantes aquando da sessão da tomada de posse

nesta Assembleia Municipal, a vinte e quatro de outubro de dois mil e dezassete, quando

dizia:-   “  Compreenderão  que não preparei  nenhum discurso político,  porque para  mim

política é estar nas coisas por missão, é estar nas coisas com vontade, é querer, é fazer, é

arregaçar as mangas, é perder como se perdia e estar com o mesmo sorriso de amanhã,

que amanhã estarei a trabalhar para a minha terra, seja como for, em que circunstância for,

exatamente com a mesma vontade e sem esmorecer, é esta a minha forma de estar na

vida, é assim que me sinto bem, dar o melhor que tenho e que posso.-----------------------------

----- Dizer-vos a todos os Aguedenses que vamos acreditar neste projeto, porque é unidos
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neste projeto, que nós certamente vamos construir uma Águeda melhor, uma Águeda mais

plural, assim o espero, uma Águeda que, efetivamente, nos orgulhe quando vamos à nossa

capital e nos dizem, em Águeda fabrica-se tudo, até a chave da fechadura da minha porta,

isto, para mim, é um orgulho fantástico”----------------------------------------------------------------------

----- Chegados ao dia de hoje, é tempo de avivar memórias, em diálogos ainda atropelados

de emoções, é tempo de acrescentar vida ao Gil através da concretização de projetos e

promessas, é tempo de honrar a sua história e a sua pessoa dando futuro a Águeda.----------

-----  Assim,  reunida  em  sessão  ordinária,  a  Assembleia  Municipal  de  Águeda  lamenta

profundamente  a  morte  de  Gil  MANUEL  DA  COSTA  ABRANTES,  cidadão  ilustre  do

Concelho de Águeda, por tudo o que foi e representa, pela sua conduta ao longo da vida,

por ser reconhecido como homem bom, e endereça à sua família e amigos e ao Partido

Social  Democrata  as  mais  sentidas  condolências,  devendo-lhes  ser  dado  conhecimento

deste voto de pesar.------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Águeda, vinte e cinco de julho.”----------------------------------------------------------------------------

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

-----  “Permitam-me  que  aproveitando  a  presença  de  alguns  familiares  e  eventualmente

também dos filhos do Gil Abrantes, dizer que estou certo que, Águeda saberá reconhecer,

hoje, e sempre, tudo aquilo que ele fez por Águeda, e estará sempre no meio de todos nós,

porque ele é um dos nossos, e de facto a admiração que todos nós temos por ele é imensa.-

----- Daqui, da parte dos Membros da Assembleia Municipal, da parte da Mesa, enfim de

todos nós, estamos solidários convosco, neste momento menos bom das vossas vidas, mas

o tempo dirá que de facto ele é e será sempre alguém que não esqueceremos.-----------------

----- De seguida, como tinha dito, também deu entrada na Mesa, um voto de pesar pelo

falecimento do Engenheiro JOSÉ NEVES DOS SANTOS, que pedia ao Presidente da União

de Freguesias do Préstimo e Macieira de Alcoba para o ler, por favor. ------------------------------

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

----- “ Faleceu, esta semana, o Senhor Engenheiro JOSÉ NEVES DOS SANTOS, foi sempre

um cidadão cívica e politicamente interessado, interventivo e inconformado.-----------------------

----- Pessoa com percurso de vida rico, o Engº, José Neves, ocupou diversos cargos de

relevo  no  Município,  e  fora  dele,  a  título  de  exemplo,  foi  Presidente  da  Associação

Académica  de Coimbra,  nos  conturbados  anos de  1977-1978;  foi  Diretor  e  Cronista  do

Semanário  “Soberania  do  Povo”;  foi  Cabeça  de  Lista  do  CDS  à  Câmara  Municipal  de

Águeda e Vereador entre, 1982-1986.-------------------------------------------------------------------------
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----- Quem conheceu o Engº. José Neves, sabe que foi sempre um cidadão interessado por

Águeda e pelos seus problemas, muito acima do comum dos munícipes.---------------------------

----- Não era de ortodoxias de pensamento, não era um cínico, não se furtava à exposição

pública  pelo  receio  da  critica,  no  confronto  das  ideias  exponha  as  suas  opiniões  com

frontalidade e defendi-as com tenacidade.-------------------------------------------------------------------

----- Era uma pessoa inteligente, culta e séria.--------------------------------------------------------------

----- Pessoas que reúnem essas qualidades fazem sempre falta.--------------------------------------

----- Homenagear este nosso concidadão que partiu tão cedo, não é um mero procedimento

protocolar, é uma questão de justiça e uma demonstração de gratidão pela sua dedicação

cívica de décadas ao serviço do Município de Águeda.---------------------------------------------------

----- Associando-se à dor da família enlutada, a quem apresenta sentidas condolências, a

Assembleia Municipal de Águeda, delibera, aprovar este voto de pesar pelo falecimento do

Senhor Engenheiro JOSÉ NEVES DOS SANTOS, subscrito por todos os grupos municipais

e que será enviado à sua família.-------------------------------------------------------------------------------

----- Águeda, vinte e cinco de julho de dois mil e dezanove.”--------------------------------------------

----- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu que se trata também de um voto

de pesar, subscrito por todos os grupos municipais, pelo que é desnecessário colocá-lo à

votação.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- De seguida, foi solicitado a todos, um minuto de silêncio.------------------------------------------

-----  A fim de expor uma situação,  o Senhor Deputado Manuel  Augusto Almeida Farias,

solicitou um minuto, tendo-lhe sido concedido.--------------------------------------------------------------

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

----- “ Há cerca de uma semana e meia, fiz uma publicação no facebook, relativa às piscinas

municipais de Águeda, infeliz,  motivada por uma informação que me foi transmitida, não

confirmei,  limitei-me a relacionar  por um outro motivo,  o Senhor Delegado de Saúde ter

fechado a piscina por um curto período, associei as coisas, extrapolei, provoquei alarme,

tenho  consciência  disso,  prejudiquei  a  imagem do  Concelho,  particularmente  a  Câmara

Municipal---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Quero publicamente, aqui, pedir desculpa por isso, na pessoa do Senhor Presidente da

Câmara, mas também todo o Executivo, todos vós, Assembleia Municipal e Aguedenses em

geral,  quero-me penitenciar  por  esse  facto,  assumo as  responsabilidades  que tiver  que

assumir e deste modo sincero e consciencioso, estou aqui a pedir desculpas a todos vós. ---

-----  Deixar  claro  que,  estou  disponível  para  as  consequências  que  daí  advirem,  mas
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considero que os meus compromissos,os meus direitos e responsabilidades como Deputado

Municipal estão inteiros e continuarei a exercê-los como penso que é a expetativa de todos

aqueles que elegendo, contribuíram para que eu aqui estivesse.”-------------------------------------

----- Os trabalhos são retomados na discussão do ponto: -----------------------------------------------
----- 3.10 – 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; -----------------------------------

----- “Uma palavra, se me permitem antes para este pesar todo que nos acompanha, neste

início desta continuação desta Assembleia Municipal, em meu nome pessoal e também do

Município,  endereçar  à  família,  sobretudo  às  famílias  do  Arquiteto  Gil  Abrantes  e  do

Engenheiro José Neves dos Santos a nossa solidariedade, o nosso pesar e… ficamos mais

pobre.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Senhor  Presidente,  relativamente  à  questão  em  causa,  queria  dizer  que,  nós

contactamos a ERSAR e foi-nos prorrogado o prazo para a decisão, até trinta de setembro,

por isso, e uma vez que a União de Freguesias da Trofa, Segadães e Lamas do Vouga, não

tinham ainda a necessária pronuncia no âmbito da sua Assembleia de Freguesia, proponho

a retirada  deste  ponto,  sendo  certo  que,  naturalmente,  voltaremos  a  ele  na  sessão  de

setembro”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Tendo o ponto anterior sido retirado, de imediato se passou ao ponto 3.13. -----------------

-----  3.13  –  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; ---------------------------------------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente, o grupo municipal do CDS tinha preparadas uma série de questões

para colocar ao Senhor Presidente da Câmara, que não perdem a atualidade, e tendo em

conta  os  acontecimentos  extraordinários  que,  aliás  lembramos  aqui,  nesta  sessão,

entendemos deixar para outra oportunidade o esclarecimento dessas questões”----------------

----- Não havendo mais inscrições, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal encerrou

os pontos da ordem do dia, passando-se a um segundo momento de intervenção do público.

                                     

Ata da Terceira Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 27 de junho de 2019



90

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

Ata da  Terceira  Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda

realizada em 27 de junho de 2019

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

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

----- “Vítor Cardoso, de Barrô.-----------------------------------------------------------------------------------

-----  Em dois  mil  e dezassete,  estive aqui  nesta Assembleia para alertar  o problema da

poluição do rio Cértima, nessa altura além de alertar a Assembleia contactei uma série de

entidades, GNR, APA’s, portanto, Associação Portuguesa do Ambiente, Governo, partidos

políticos, toda a gente. --------------------------------------------------------------------------------------------

----- Não sei se foi coincidência ou não, nessa altura estava-se a dar início ao processo das

eleições autárquicas, portanto, o período de campanha eleitoral.--------------------------------------

----- Toda a gente, na altura, nos ouviu, ou me ouviu, porque eu estava num ato individual e

todas as entidades foram ao rio ou fizeram interpelações ao Governo, as coisas pareciam

que estavam no bom caminho.----------------------------------------------------------------------------------

----- Passados estes dois anos o que aconteceu é que o Rio Cértima está na mesma ou,

aliás está pior do que o que estava, na outra semana o rio ficou inundado com centenas de

peixes mortos. O leito do rio não se vê, é vegetação uma atrás da outra, portanto, o que nós

temos aqui é que ninguém quer saber do rio Cértima, neste caso da Pateira para coisa

nenhuma.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Mobilizei,  através  das  redes  sociais,  as  pessoas  que  se  quiseram  envolver  neste

projeto, e hoje, não é só o Vítor Cardoso, hoje já é o Vítor Cardoso e mais um conjunto de

amigos e pessoas da terra que sofrem com isto e de outras terras, nomeadamente de Ois

da Ribeira, que já se juntaram a nós e por aí fora.---------------------------------------------------------

-----  Lançamos  o  repto  à  comunicação  social  para  estar  presente,  voltamos  a  fazer

participações a tudo o que era entidades, mas o facto é que o rio continua na mesma e

estamos a viver um momento extremamente triste porque dói na alma ver o rio da forma

como está.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Tenho ouvido dizer, da parte do Senhor Presidente da Câmara, que a responsabilidade

é da APA e dessas entidades, acredito que sim, mas também acredito que se houver um

empenho da Câmara Municipal de Águeda, que não houve até agora, das outras Câmaras,

que não houve até agora, das Juntas de Freguesia que não houve até agora, as coisas

mudam  e  para  já  ou  seja  de… o  leito  do  rio  é  limpo,  se  houver  boa  vontade  destas

entidades, porque se não houver, o que vão continuar a ver, não tenho forma de projetar,

trouxe uns slides,  o que vocês conseguem ver é isto no Rio Cértima, são estes peixes

mortos, o leito é isto tudo, portanto, eu trouxe e no fim posso partilhar isto com quem quiser.-
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----- Senhores Deputados o que nós temos é esta miséria no Rio Cértima.-------------------------

----- Isto a meu ver, só acontece por uma razão, é que os políticos não querem saber do rio,

o rio vê-se muito pouco, e como tal isto está a acontecer.-----------------------------------------------

-----Isto é um caso muito grave, é um caso de saúde pública, porque lá ao lado temos os

arrozais, os arrozais são regados com a água deste rio, portanto, o arroz vai ficar poluído e

nós vamos depois comer aquele arrozinho muito bem temperado.------------------------------------

----- Além disso, diz-se também de que a APA não faz as limpezas como devia fazer, a

responsabilidade é dela, e eu acho que, então a APA ou as Câmaras têm dois pesos e duas

medidas, porque o leito do Rio Águeda foi desassoreado e limpo, na Praça 1º. de Maio,

muito recentemente, e penso que não houve grande dificuldade, o leito do Rio Águeda e as

margens  do  Rio  Águeda  foram limpas,  muito  recentemente  de  Requeixo  até  Águeda  e

parece que não houve grande dificuldade e bem,  e o Rio  Cértima já  não é limpo nem

desassoreado há, pelo menos, cinquenta anos.------------------------------------------------------------

-----  Isto  não  passa  de  uma  má  vontade  política  de  todos  os  executivos,  de  todos  os

Governos  e  de  todos  os  políticos.  E  se  vocês,  que  são  as  entidades  que  estão  mais

próximas de nós, vocês Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia, não estão ao nosso

lado, pergunto, então porque é que vamos votar?.---------------------------------------------------------

----- Isto tem que doer a todos, há bocado, manifestamos e bem, aqui, a morte de duas

pessoas que fizeram muito pelo Concelho de Águeda, acho que, neste momento, estamos

de luto também pela forma  como está o Rio Cértima, e se nós todos não nos empenharmos

e não nos mexermos, o Rio Cértima vai morrer e pessoas vão morrer por causa do Rio

Cértima estar assim.-----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Para terminar, só queria dizer mais uma coisa, as dificuldades não podem ser assim

tantas, basta que haja empenho e que as Câmaras se juntem, que as Juntas se juntem, que

discutam este problema com a Associação Portuguesa do Ambiente, com o Governo e com

outras entidades, porque já houve quem o fizesse e que tenha tido bons resultados.------------

----- Tenho aqui uma comunicação do Governo da Republica Portuguesa, de seis, do dez de

dois mil e dezassete, em que diz precisamente que, e passo a citar: - “  De acordo com a

APA, a Câmara Municipal de Anadia, com o acompanhamento dos técnicos da APA, na

medida das suas capacidades de intervenção, tem vindo a efetuar ações de requalificação

dos leitos e margens do Rio Cértima, limpeza e seleção da vegetação ribeirinha, preparação

das margens e desobstrução dos leitos.” --------------------------------------------------------------------

-----  Se a Câmara de Anadia consegue fazer isto com a APA, penso que a Câmara de
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Oliveira do Bairro e a Câmara de Águeda também o fará, se o quiserem.---------------------------

----- Sei como é que a coisa estava resolvida, é se fizéssemos um desvio do Rio Cértima,

dali da zona, do vale do Cértima para o centro da cidade de Águeda, já estaria limpo.----------

----- Meus Senhores, Senhor Presidente, peço mais empenho, por favor, porque isto não se

faz, isto é um crime e que todos nós se não damos um passo, estamos a contribuir para que

este crime se alastre e que amanhã ou além, mais pessoas vão morrer além dos peixes,

por causa do que se está a passar.”---------------------------------------------------------------------------

----- “Meu nome é Romão Fernandes e venho de Ois da Ribeira. ------------------------------------

----- Hoje estou aqui para questionar o Senhor Presidente sobre o facto das ruas de Ois da

Ribeira.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Sei que me irá responder, como já respondeu, que a resolução estará para breve, no

entanto, o breve que o Senhor responde,  já lá vão onze meses, onze meses em que a

população sofre, em que a população se vê com os buracos diariamente.--------------------------

-----  Também já questionei,  está ali  o Senhor Presidente da Junta,  o executivo,  que me

remeteu para a Câmara Municipal.-----------------------------------------------------------------------------

----- Todos sabemos que a população de Ois da Ribeira foi esquecida aquando as obras da

ponte,  agora,  voltamos a  sentir  o  mesmo,  com a agravante  de,  até  à  data,  não  existir

qualquer esclarecimento, sobre atrasos na obra, por parte das entidades competentes.--------

----- O tempo, sei como é que tem estado, é bem visível uma nuvem de pó, nas nossas ruas

que afeta também as nossas casas. --------------------------------------------------------------------------

----- Como devem saber, a nossa Freguesia tem uma população idosa bastante elevada,

também tem pessoas que têm algumas doenças,em que o pó com que nós convivemos

diariamente, não faz bem nenhum à saúde, até pelo contrário.-----------------------------------------

----- Gostaria que, o Senhor Presidente da Câmara de Águeda nos pudesse responder a

todos. Quando é que, finalmente, estarão as obras concluídas? --------------------------------------

----- Sabemos que durante esta semana, começaram a repavimentar os buracos abertos,

por assim dizer, se calhar, não será o ideal, mas poderá ser o remedeio, mas pelo menos,

gostaríamos de ter  uma explicação  melhor,  ou  pelo  menos alguma,  que até agora não

tivemos, do porquê de uma obra que estava destinada a demorar um prazo e já vai do dobro

e nada se sabe.------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Aproveito,  também, a deixa  do Senhor  Vítor,  para questionar  o Senhor  Presidente,

quando é que voltaremos a ver o pato bravo na Pateira? Porque, vai começar a altura dos

jacintos, como já andou, e continuamos a ver o pato bravo estacionado aqui em Águeda,
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não sei o que é que poderá fazer aqui, se calhar lá, na margem da Pateira, não só de Ois,

Espinhel, Fermentelos, para não falar das outras margens que não pertencem ao Concelho

de  Águeda,  não  sabendo  se  o  Senhor  Presidente  ou  a  Câmara  Municipal,  têm  algum

protocolo com as outras Câmaras ou se podiam chegar a entendimento para finalmente

vermos uma limpeza bem feita, porque o que se viu, até hoje, durante estes anos todos é

um remedeio, mal ou bem, é o que se vai fazendo, se calhar, chegou a hora de juntamente

com a limpeza do rio, pudermos, efetivamente, fazer uma limpeza a sério.”------------------------

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

----- “Primeiro, Vítor e todas as pessoas que te acompanham, queria-vos dizer que o Cértima

está uma lástima, é uma vergonha.----------------------------------------------------------------------------

----- Quero-vos dizer que a Câmara Municipal neste processo tem um papel que, pode ser

como qualquer cidadão, denunciante.-------------------------------------------------------------------------

-----  Reitero  aqui  uma  coisa  que  eu,  enquanto  autarca,  não  recuso  qualquer  tipo  de

competência,  mas  que  nos  deem  essa  competências  por  inteiro,  porque,  efetivamente,

fazermos este papel de denunciante, não temos capacidade, nem sequer de fiscalização.

----- Nós fazemos ideia de que provavelmente noutros concelhos temos fontes poluidoras

para um conjunto de linhas de água que constituem o Cértima, numa altura como esta, em

que  os  caudais  são  diminutos,  naturalmente  que  a  desoxiginação  da  água  é  bastante

intensa porque,  estive no Cértima, vi  o que é que se lá  passa e dá para perceber que

morreram os peixes grandes, são os que têm mais necessidade de oxigénio, claramente, há

ali  um problema de falta  de oxigénio  da água,  agravado porquê? Por  falta,  também de

corrente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Reparem numa coisa, se nós andarmos um bocado pelo rio, nós vemos uma série de

diques,  sabem porquê?  Porque  há  um conjunto  fantástico  de  licenças  de  utilização  do

domínio hídrico de todos aqueles proprietários dos arrozais, fazem aqueles diques e vão

travando, e travando a água.-------------------------------------------------------------------------------------

----- Nós não temos competência, rigorosamente nenhuma, nesta matéria, mas nenhuma,

resta-nos o papel de meros denunciantes, porquê? A Agência Portuguesa do Ambiente, a

ARH Centro e o ICNF, são as entidades competentes, cada uma na sua matéria, à Câmara

cabe-lhe este papel, se o quiser assumir, de denunciante, é pouco.----------------------------------

----- Nós, a exemplo do que acontece noutras matérias, não nos importa nada assumir estas

competências,  mais,  posso-vos  dizer  que  amanhã,  tenho  uma  reunião  com  o  Vice-

Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, também vai o meu colega Presidente da
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Câmara de Oliveira do Bairro, conseguimos agendar hoje esta reunião de urgência, para

vermos o que é que pudemos fazer, porque aquilo é uma vergonha o que ali está, indigna-

nos a todos, percebo completamente a vossa indignação porque aquilo indigna-nos a todos

e deve-nos indignar.------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Já agora, uma nota para nós percebermos, a Câmara de Águeda e quase todas as

Câmaras vão-se substituindo a quem deve fazer estas coisas. ----------------------------------------

----- Fique claro que, nós submetemos um conjunto de candidaturas e por isso é que o rio

Águeda foi limpo, mas por exemplo, o Vouga não foi e o Cértima foi parcialmente porquê?

Porque houve uma candidatura da União de Freguesias de Recardães e Espinhel, que foi

aprovada,  mas  lamentavelmente  e  indiscutivelmente  por  má  apreciação,  a  candidatura

submetida por Barrô não foi, porque também essa foi feita, era igual, mas não foi. Percebam

todos, que esta competência de nós irmos é esta nossa preocupação  que  estamos e de

nos querermos substituir, apesar de não termos competência e quando conseguimos fazer

candidaturas  a  estes  financiamentos,  pelo  menos  que  as  autoridades  demonstrassem

competência na avaliação destas candidaturas, indiscutivelmente a candidatura apresentada

pela União de Freguesias de Barrô e Aguada de Baixo, deveria ter sido aprovada e não foi,

a exemplo do que aconteceu com a candidatura de Recardães e Espinhel.-----------------------

-----  Atenção naquele  caso do Cértima quem era a entidade competente para submeter

estas candidaturas,  eram as Juntas de Freguesia,  a Câmara também deu apoio,  até se

predispôs  a  pagar  uma parte  remanescente  a  comparticipação  nacional  para  podermos

fazer estas obras.---------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Por  isso,  a  vossa  indignação  eu  partilho-a,  acho  que  todos  nós  a  partilhamos

inteiramente.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Aquilo que disse, ainda no outro dia, tive uma conversa com o Vítor e disse-lhe que era

importante,  e  sobretudo  para  quem está  de  fora,  apontar  essas fontes  poluidoras.  Nós

temos um sistema, e aqui há uma série de anos, quem esteve aqui na Câmara, teve a

lucidez de fazer e de nos colocar a todos, no então sistema da SIMRIA, mas há municípios

nossos  vizinhos  que  não  estão,  que  têm as  ETARS  a  drenarem os  seus  afluentes…e

quando tudo corre bem, corre tudo bem, mas quando não corre bem, não corre bem.----------

----- Nós temos um emissário que manda todas as nossas águas residuais para a ETAR

Norte de Cacia que trata, mas trata de uma forma de primeiríssimo mundo, é claro que nós

depois pagamos saneamento mais caro, pagamos a água mais cara.-------------------------------

----- Não sei se sabem, mas posso aqui dizer, que aquela componente que pagamos da
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água potável que bebemos, tem uma componente que subsidia o tratamento das águas

residuais  porquê?  Porque  aquilo  que  nós  pagamos,  mesmo  assim  não  chega,  sabem

porque é que não chega? Porque temos um tratamento de primeiríssimo mundo e temos

uma qualidade de água para beber de primeiríssimo mundo, isso custa, e nós às vezes,

indignamo-nos,  aqui,  neste  sítio  porque entregamos aquilo  à  LADRA,  não,  temos muita

qualidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Sistemas paralelos que não têm nada disso, com municípios assim, que têm ETARS

que quando tudo corre bem, e depois digo-vos uma coisa, quando corre mal, pagam coimas,

mas as coimas não nos resolvem estas coisas, e depois temos na área desses municípios

empresas que prevaricam e que estão identificadas, o Bloco de Esquerda, agradeço-lhe,

pelo menos falou de uma forma que se ouviu, falou aquilo que eu já disse aqui várias vezes,

mas que, pelos vistos, ninguém ouve, há empresas que poluem, estão aí, obrigado por as

terem identificado.---------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Amanhã tenho uma reunião com o Vice-Presidente da Agência Portuguesa de Ambiente,

a Câmara de Águeda e a Câmara de Oliveira do Bairro estão disponíveis para entrar, mas

precisamos de um chapéu e de uma licença, porque temos que pagar licença, sabiam? Isto

é uma vergonha, a Câmara para intervir no rio tem que pagar uma licença, percebam isto.---

-----  Romeu,  relativamente  à  questão  de  Ois  da  Ribeira,  o  saneamento  é  um  drama,

fazermos obras de saneamento é um drama, porquê? Tem pó ou lama, conforme chove ou

faz sol, é das obras mais complicadas que existem porque trabalham a colocar tubos que

têm que estar com pendentes corretas e que naturalmente são tubos que, muitas vezes,

andam a grandes profundidades, rebentam-nos completamente as ruas.---------------------------

-----  A ADRA e, por lapso de projeto, depois de estar a fazer o saneamento em Ois da

Ribeira, decidiu fazer uma rede secundária de água, porque a que lá estava não estaria em

grandes condições, e naturalmente que estas coisas levam o seu tempo.-------------------------

-----  Percebo  claramente  todas  as  complicações  que  existem  para  todas  aquelas

populações, afinal de contas, tivemos aqui a Trofa e Segadães a queixar-se da mesmíssima

coisa. Tivemos em todo o lado, onde isto acontece, tivemos estas situações. Desculpem,

mas nós não temos outra forma de se fazer saneamento.-----------------------------------------------

----- É claro que a obra é da gestão total da ADRA, mas o município acompanha, já agora,

quero-lhe dizer que tenho andado nas últimas semanas, provavelmente, vou mais a Ois do

que alguns dos residentes lá, vou lá muitas vezes, e tenho andado a tentar resolver aquilo

da melhor forma que seja possível, naturalmente cumprindo a lei.------------------------------------
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----- Estamos a tratar disso, já agora, tenho a certeza que sabe, estão neste momento a

tapar  as  valas  com  betuminoso  e  em  breve  alguns  daqueles  arruamentos  vão  ter

pavimentação integral, em breve, por uma razão muito simples, porque nós estamos a fazer

a tapagem daquelas valas e muito provavelmente em alguns sítios quando começarem a

ensaiar as estações elevatórias vão precisar de intervir outra vez, porque em determinados

solos, tecnicamente quem perceber disto é fácil perceber, os tubos perdem a queda, basta

que tenha um ligeiro declive e têm que abrir e levantar a vala para pôr o tubo outra vez na

cota certa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Muito em breve vamos ter, efetivamente, essa obras perfeitamente resolvidas.-------------

----- Última questão que me colocou e que também tenho que lhe responder é o seguinte,

começou a enumerar as freguesias e os concelhos, é absolutamente fabuloso, convido toda

a gente a fazer uma visita, a ir, já agora, e por exemplo, perto da ponte de Requeixo, entram

à esquerda, por exemplo, ou à direita e vejam o verdadeiro alfobre de jacintos que ali está,

num território de um concelho nosso vizinho, onde o Presidente da Câmara assumidamente

diz : - Não faço nada na Pateira, porque aquilo não é minha competência. Ele di-lo e repete-

o.  Engraçado,  a Câmara de Águeda que é a única que faz alguma coisa na Pateira,  é

sempre avisada porque, às vezes, também vem com o pato bravo ao Rio Águeda, e também

vai  acolá  a  Lamas,  vocês  sabem  que  temos  uma  vegetação  de  erva  pinheirinha,  e

naturalmente que, daqui a dias vai estar na Pateira e vai ter lá muito trabalho e de cada vez

que tem vento do norte, lá vêm eles por aí abaixo, porque os jacintos toda a gente sabe que

é assim. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Peço-vos,  encarecidamente,  que  tenham  esta  lucidez,  em vez  de  virem para  aqui

pressionar quem já faz, tentem pressionar quem não faz a fazer, e já agora as entidades

competentes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Era  tão  bom  nós  termos  uma  solução,  efetivamente,  para  a  Pateira.  E  o

desassoreamento, era tão bom.---------------------------------------------------------------------------------

-----  Penso  que  vos  esclareci  a  todos,  partilho  a  situação  absolutamente  preocupante,

preocupante é o Cértima, já o era em dois mil e dezassete, volto a dizer-vos que não é

competência dos municípios, mas os municípios vão tentar fazer alguma coisa e espero,

sinceramente,  que da  parte  das entidades  referidas  aqui,  anteriormente,  que  haja,  pelo

menos alguma cobertura e  pelo menos, algum apoio e quando falo em apoio, também acho

que  é  merecido  algum  apoio  financeiro  para  fazermos  aquela  obra,  senão,  serão  os

Municípios de Águeda e de Oliveira do Bairro que vão ter que suportar uma coisa que em
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outros sítios, outras entidades suportam. Mas vamos estar aí, para irmos a esta luta que,

efetivamente, à uma vergonha e uma lástima.--------------------------------------------------------------

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

----- “ O Senhor Presidente da União de Freguesias de Barrô e Aguada de Baixo, foi feita

referência expressamente à qualidade de Presidente de Barrô, penso eu, foi isso que me

chegou aqui, e entende que merecia, ou que deve apresentar uma defesa nesse sentido,

por isso, dou-lhe, excecionalmente, um minuto para poder fazer isso. Senhor Presidente,

excecionalmente porque, efetivamente, não é defesa à honra mas sim, porque terá sido

eventualmente…----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Queria, mais uma vez, enviar um grande abraço aos familiares do nosso querido Gil

Abrantes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Indo ao assunto do Rio Cértima, boa noite caros concidadãos, fazem muito bem em

estar aqui, nós também temos sempre as portas abertas, ainda ontem estive em Aguada de

Baixo,  das  sete  às  oito  horas,  não  apareceu  um  único  freguês,  mas  estão  sempre

convidados, obrigado.---------------------------------------------------------------------------------------------

----- Quem não se sente não é filho de boa gente, e eu tenho aqui umas notas e tanto venho

cá criticar a Câmara Municipal, como tenho que dar, quando efetivamente fazemos alguma

coisa em conjunto, tenho que lhes dar o devido crédito.-------------------------------------------------

----- Efetivamente, lembro-me da dragagem do rio, tenho quarenta e oito anos, portanto terá

sido há quarenta anos, trinta e muitos, é tempo a mais. Lembro-me do abandono total a que

estava votado o vale do Cértima, quando não tínhamos os produtores do arroz, já agora,

arroz da melhor qualidade produzido no País.--------------------------------------------------------------

----- Lembro-me de quando foi eleito Presidente da Junta de Freguesia de Barrô, não se

circulava, nem se transitava, na margem do lado de Barrô porque estava completamente

obstruída.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Uma das primeiras coisa que fiz, logo em dois mil e dezasseis, maçarico, perdoem-me o

termo, ainda não sabia das regras, foi com o apoio da Câmara Municipal, na altura presidida

pelo Dr. Gil Nadais, umas máquinas da Câmara e com pessoal da Junta, procedemos ao

arranque da maior parte das árvores que estavam a obstruir caminho, limpamos o caminho,

depois as máquinas tinham outras funções e acabou por ser a Junta a pagar o resto do

trabalho e conseguimos pôr todo o percurso, da Freguesia até ao Carqueijo, liberto. -----------

----- Claro que, passado umas semanas, recebi uma comunicação, na altura, da ARH, que
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queriam  marcar  uma  reunião  comigo,  que  tinha  feito  uma  intervenção  no  rio,  e  que

precisavam de falar com a Junta de Freguesia porque tínhamos feito lá um trabalho, ao que

eu respondi: - Sim senhor, estamos à vossa espera para nos viram ajudar a pagar os custos

desta limpeza. Isto só para deixar clero o que se passou em tempos idos.-------------------------

----- Todos os anos, mais que uma vez, com o apoio das máquinas da Câmara, nós fazemos

a limpeza das margens, na nossa parte. Já não é a primeira vez, inclusiva quando rebentam

as margens com a cheia, que nós pedimos à Câmara Municipal que nos traga camiões com

material  compatível  com o  sítio,  e  que  repomos  todos  esses  rombos,  para  poder  ficar

transitável e para as pessoas poderem circular.------------------------------------------------------------

----- Há um sem número de manilhas e de colaboração que temos com alguns produtores do

arroz, para eles irem fazendo diques, não provisórios, mas terem coisas que sejam mais

funcionais e que nos ajudem a manter a que alguns daqueles caminhos mais interiores,

entre o vale e a encosta circular.--------------------------------------------------------------------------------

----- Também queria dizer aqui que, quando fui eleito para a União de Freguesias de Barrô e

aguada  de  Baixo,  um  dos  primeiros  problemas  que  me  foi  colocado,  foi  o  cheiro

nauseabundo e as descargas horríveis da ETAR  de Aguada de Cima que, só quem morava

na zona da Landiosa é que sabia o que, efetivamente, era o pesadelo.-----------------------------

-----  Com  muita  batalha  nossa,  muita  batalha  da  Câmara  Municipal,  muita  mesmo,

conseguimos pressionar a ADRA para fazer a reparação da ETAR, hoje, está resolvida a

água que está a sair da ETAR é uma água com qualidade bacteriológicamente aceite.---------

----- Também quero lembrar, que, recentemente, estive um período ausente da Junta, mas

no final do ano passado, tive uma reunião com vários técnicos aqui da autarquia e foram-me

mostrados alguns valores que apontam para a poluição de nível bacteriológico, não químico,

no passado, tínhamos problemas de indústrias que largavam os afluentes que paravam no

Cértima, hoje, o problema químico, que é muito grave, este também é, não se verifica no rio.

----- E sabemos, como disse o Senhor Presidente e muito bem que, os prevaricadores não

são só as duas Câmaras Municipais, da Mealhada e a da Anadia, vou dizer que são só

essas  duas,  o  Senhor  Presidente  não  disse,  eu  digo,  não  têm  os  seus  sistemas  de

tratamento a funcionar condignamente e descarregam para o nosso Cértima.---------------------

-----  Além  disso,  algumas  empresas,  produções  agrícolas,  neste  caso  mais  produções

pecuárias e agropecuárias e algumas empresas ligadas à produção de vinhos e  licores

fazem descargas também que nós sabemos, estão reportadas, e, Graças a Deus, essas

empresas e as Câmaras vão sendo multadas.--------------------------------------------------------------
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----- Eu repudio, concordando com a vossa posição e com o que se manifestam, repudio o

que nós Junta e Câmara não fazemos nada,  isso tenho que repudiar.  E repudio  de tal

maneira  que  está  despoletado  um  processo  que,  foi  combinado  entre  mim,  entre  o

Presidente da Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro com a Câmara Municipal de Águeda

e com a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro que  nós demos o ponta pé de saída para

se começarem a fazer algumas coisas, nomeadamente isto o que o Senhor Presidente aqui

explicou.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Quero também dizer-vos que fiquei, de sobremaneira, parece que nós não queremos

fazer as coisas, fiquei chateadíssimo com o meu colega, na altura foi o Pedro Gomes, mas o

meu colega de Recardães e Espinhel , tinha uma candidatura igualzinha à minha, à minha,

nossa, foi aprovada, apesar dos cortes, e a nossa não foi aprovada, está ainda, em segunda

apreciação, mas vai para as calendas romanas.------------------------------------------------------------

----- Também quero dizer e vocês todos, ou quase todos, são pessoas  que caminham com

frequência, e fazem muito bem, ainda recentemente fui a tribunal e o Senhor Vereador que

agora se levantou, em representação da Câmara, por causa de um problema que temos no

Carqueijo, de trânsito de um caminho que está obstruído que não se pode passar, em breve

teremos mais uma audiência ou um acordo, vamos ver o que é que dá.----------------------------

-----  Quero-vos dizer,  a Junta da União e o Wilson Gaio também, está e estará sempre

disponível para discutir e para debater e tentar fazer o melhor que consegue pela sua terra,

porque eu sou de Barrô.”------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “ Senhor Presidente, quer dizer mais alguma coisa?”-----------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente, penso que está tudo dito”.-------------------------------------------------------

----- E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu por

encerrados os trabalhos desta sessão, pelas vinte e uma horas e cinquenta e sete minutos,

do dia vinte e cinco de julho de dois mil e dezanove, da qual,  para constar, se lavrou a

presente Ata, que tem como suporte, gravação áudio e vídeo digital de tudo o que ocorreu

na sessão e que vai ser assinada pelo Presidente e pela Primeira Secretária da Mesa. 

O Presidente da Mesa: A Primeira Secretária:
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