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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

Ata da  Primeira Reunião da 2ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda

realizada em 29 de abril de 2019

----- Aos 29 dias do mês de abril de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas  reuniu no

Salão  Nobre  dos  Paços  do  Concelho  a  segunda sessão  ordinária  da  Assembleia

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

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

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

----- 2.1 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para Descentralização de

Competências (Lei n.º 50/2019 de 16 de agosto) – Transferência de competências para os

órgãos intermunicipais no ano de 2019 - Decreto-Lei n.º 23/2019 de 30 de janeiro; -------------

----- 2.2 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para Descentralização de

Competências (Lei n.º 50/2019 de 16 de agosto) – Transferência de competências para os

órgãos intermunicipais no ano de 2019 - Decreto-Lei n.º 21/2019 de 30 de janeiro; -------------

----- 2.3 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para Descentralização de

Competências (Lei n.º 50/2019 de 16 de agosto) – Transferência de competências para os

órgãos municipais no ano de 2019 - Decreto-Lei n.º 23/2019 de 30 de janeiro; -------------------

-----  2.4  –  Tomada de conhecimento  do  Relatório  Semestral  elaborado  pelos  Revisores

Oficiais de Contas; -------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 2.5 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal da Prestação de Contas do

ano de 2018; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  2.6  –  Análise  e  votação  da  proposta  da  Câmara  Municipal  para  a  1ª.  Revisão

Orçamental; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  2.7  –  Análise  e  votação  da  proposta  da  Câmara  Municipal  de  Contratos

Interadministrativos para 2019; ---------------------------------------------------------------------------------

----- 2.8 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de atribuição de apoio à: ------

-------- 2.8.1 – União de Freguesias de Águeda e Borralha; ---------------------------------------------

-------- 2.8.2 – Freguesia de Macinhata do Vouga; ---------------------------------------------------------

-------- 2.8.3 – União de Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira; -----------------------------------

-------- 2.8.4 – Freguesia de Valongo do Vouga; ------------------------------------------------------------

-------- 2.8.5 – União de Freguesias de Recardães e Espinhel; -----------------------------------------

-------- 2.8.6 – Freguesia de Aguada de Cima; --------------------------------------------------------------

--------2.8.7 – União de Freguesias da Trofa, Segadães e Lamas do Vouga; -----------------------

-------- 2.8.8 – Freguesia de Fermentelos; --------------------------------------------------------------------
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-------- 2.8.9 – União de Freguesias Préstimo e Macieira de Alcôba; ----------------------------------

-----  2.9  –  Análise  e  votação  da  proposta  da  Câmara  Municipal  para  Cedência  das

Instalações da antiga escola EB1 – tipo P3 de Arrancada do Vouga, na Junta de Freguesia

de Valongo do Vouga; ---------------------------------------------------------------------------------------------

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

Financeiros no Âmbito da Participação no “Desfile De Carnaval 2019”; -----------------------------

-----  2.11  –  Análise  e  votação  da  proposta  da  Câmara  Municipal  para  desafetação  do

domínio público de parcela de terreno para sua reversão – João Fernandes da Silva;----------

-----  2.12  –  Análise  e  votação  da  proposta  da  Câmara  Municipal  para  Apoio  ao

Funcionamento dos Espaços do Cidadão nas Freguesias; ---------------------------------------------

----- 2.13 – 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: ------------------------------------------------------------

--------  2.13.1  –  Atribuição  de Apoios  Financeiros  às  Associações  Desportivas  da Época

2018/2019; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 2.13.2 – Ajuste Direto para aquisição de serviços de solicitadoria; --------------------------

-------- 2.13.3 – Protocolo de Colaboração entre a FPF, AFA e CMA, no âmbito da realização

do “Torneio Futebol/Futsal Interfreguesias Águeda 2019”; ----------------------------------------------

-------- 2.13.4 – Proposta para fornecimento de boxes, em regime de aluguer, no âmbito de

evento “AgitÁgueda”; ----------------------------------------------------------------------------------------------

--------  2.13.5  – Ajuste  Direto  para aquisição  de serviços de manutenção de sistema de

gestão de assiduidade e bilhética nos edifícios municipais; ---------------------------------------------

--------  2.13.6  –  Aquisição  de  serviços  para  realização  de  Transportes  Ocasionais  de

Passageiros; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------  2.13.7  –  Adenda  ao  Contrato-Programa  de  colaboração  no  âmbito  da  gestão  e

dinamização do Centro de BTT de Águeda; -----------------------------------------------------------------

----- 2.14 – Tomada de Conhecimento da proposta da Câmara Municipal da Alteração por

Adaptação PDM, por força da entrada em vigor do PROFCL; ------------------------------------------

----- 2.15 – Discussão da proposta do Grupo Municipal do CDS para a tomada de posição da

Assembleia Municipal sobre a proposta de designação do número máximo, permitido por lei,

de representantes da Assembleia Municipal na Comissão Municipal de Defesa da Floresta

Contra Incêndios (CMDF); ---------------------------------------------------------------------------------------

-----  2.16  –  Discussão  da  proposta  do  Grupo  Municipal  do  CDS  para  a  pronúncia  da

Assembleia Municipal sobre o Relatório da Observância do Estatuto do Direito de Oposição.
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----- 2.17 – 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 Sr.  Presidente da Assembleia, Brito António Rodrigues

Salvador e secretariado pelas Senhoras Secretárias, Cristina Paula Fernandes da Cruz e

Daniela Carina Mendes. -----------------------------------------------------------------------------------------

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

aberta a 2ª 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; ---------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

------ 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; -----------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

------ Albano Marques Abrantes – PUF de Aguada de Cima; -------------------------------------------
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------ Jorge Manuel Castanheira Martins – PUF Águeda e Borralha; ----------------------------------

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

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

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

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

------ Pedro António Machado Vidal – PUF 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 -------------------------------------------

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

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

sessão através dos canais de comunicação, fazendo votos de uma reunião produtiva,séria e

leal.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- O Deputado Pedro Alpoim comunicou a sua impossibilidade de estar presente, pelo que

em sua substituição estará presente o Deputado Luís Armando Ferreira Pina Figueiredo,

também o Senhor Deputado Paulo Sérgio Gomes Tomaz  comunicou a impossibilidade de

comparecer  pelo que em sua substituição estará presente a Senhora Deputada Elisa Maria

Pires  de  Almeida;  o  Deputado  João  Figueiredo  comunicou  a  impossibilidade  de  estar

presente  pelo  que  em sua  substituição  estará  o  Deputado  Armando  Paulo  de  Almeida

Galhano e por fim o Senhor Deputado Gil Abrantes comunicou a impossibilidade de estar

presente pelo que em sua substituição estará o Senhor Deputado Carlos Guilherme da Silva

Nolasco.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Senhor Presidente da Assembleia, informou que hoje, em regime de testes, ir-se-à

dar início ao programa do controle de tempos, trata-se de um programa que não visa só e

apenas controlar os tempos, visa também, no futuro breve, fazer as convocatórias, marcar o
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registo  de  faltas,  proceder  ao  registo  de  votações,  enfim…,  mas  sendo  um  programa

complexo  hoje  estará  a  entrar  em regime de  testes,  o  que  quer  dizer  que,  apesar  de

eventualmente ir funcionar, ainda é manualmente que se controla os tempos e são esses

que estarão em vigor durante esta sessão.------------------------------------------------------------------

-----  De  seguida,  comunicou  que,  embora  seja  do  conhecimento  de  todos,  por  razões

externas  a  esta  Assembleia,  o  Executivo  Municipal  não  conseguiu  reunir  durante  duas

reuniões que foram agendadas o que impossibilitou a junção de deliberações de alguns

pontos da ordem de trabalhos. Hoje em reunião de líderes decidiu-se que serão analisados

os três primeiros pontos, por haver interesse, por ser relevante e por haver necessidade

dessa  sua  apreciação  e  votação.  Depois  todos  os  outros  pontos  que  já  tinham  as

deliberações  e  toda  a  documentação  para  poderem  ser  apreciados  e  votados  aqui  na

Assembleia. Ficará de fora desta Assembleia os pontos 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.12; 2.13.4;

2.13.5; 2.13.6; 2.13.7; o ponto 2.15 foi pedido pelo Grupo Parlamentar do CDS para ser

retirado. Caso haja tempo ir-se-á analisar todos os restantes pontos que não aqueles acima

referidos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Senhor Presidente da Assembleia agradeceu a compreensão dos líderes municipais

e dos próprios grupos municipais que tiveram uma atitude louvável no sentido de hoje se

poder  ultrapassar,  aqui,   uma  questão  formal  mas  que  é  completamente  externa  à

Assembleia Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

----- João Canas ----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  O meu nome é João Canas, intervenho pela Concelhia de Águeda do PCP, porque

embora não tenhamos eleito nenhum deputado para esta Assembleia, decidimos que este

tipo de momentos são oportunos para intervir e colocar algumas questões e fazer chegar a

nossa posição.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Esta intervenção será incidente no caso do Vouguinha.--------------------------------------------

-----  A  degradação  do  serviço  ferroviário  na  nossa  região  é  certamente  o  resultado  de

sucessivas  opções  políticas,  de  não  fazer  depender  o  investimento  público  das

necessidades da população,  mas sim da satisfação de grupos económicos influentes de

preferência do domínio exportadora. É lamentavelmente uma perspetiva que desequilibra e

desvaloriza  tanto o interior do país como as periferias arredadas daquele padrão da locação

de recursos, este efeito foi sendo visível na extensão de toda a linha do Vouga, de Espinho

a Viseu, que tinha na segunda década do século XX quase cento e oitenta quilómetros,

enquanto hoje não chega aos cem, chegando a haver anúncio do seu encerramento no
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plano estratégico dos transportes e infraestruturas, Horizonte 2014-2020, mas que acabou

por  ser  travado  pela  ação  empenhada  do  PCP  apoiando  na  contestação  popular  para

assegurar a valorização do Vouguinha.-----------------------------------------------------------------------

-----  A  fim  de  responder  às  necessidades  de  qualidade  de  vida  dos  cidadãos,  a

requalificação e a modernização da linha do Vouga, bem como das suas composições, deve

ser assumida e defendida abertamente pelos poderes políticos locais, com este propósito é

indispensável  a  tomada  de  posição  de  todos  os  órgãos  autárquicos  para  que,  com

persistência,  se  exija  a  resolução  dos  imediatos  problemas  de  segurança  e  haja

comprometimento com  ações de sensibilização, reclamação e apresentação de descrição e

estudos  e  contexto  conjunto  das  entidades  e  decisão  e  gestão  das  infraestruturas

nacionais.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  É  certo  que  o  Plano  de  Investimentos  Ferroviários  2016-2020  define  prioridades

distantes das preocupações que o PCP, integrado na CDU, apresenta, deixando uma linha

cinzenta sobre vias que não dependam de compromissos internacionais ou não tenham fim

particular  das  exportações.  Vejam-se,  por  exemplo  as iniciativas  da Comissão  Europeia

relativas ao assunto,  como o quarto pacote ferroviário  “o livro branco dos transportes e

espaço ferroviário único europeu” que promove em concessão da linha pública aos grandes

grupos privados e o desprezo e consequente desmantelamento de ferrovias essenciais ao

serviço das populações .------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Contudo,  cabe  aos  poderes  municipais  o  empenho  absoluto  na  defesa  do

desenvolvimento  dos  concelhos,  não  se  limitando  a  observar,  a  lamentar  ou  a  anuir,

ignorando, inclusivamente, o desrespeito pela aprovação decorrente do projeto de resolução

do PCP na Assembleia da Republica, em setembro de dois mil e dezassete, que recomenda

a  requalificação  e  a  modernização  da  linha  do  Vouga  ou  também  pelo  anunciado

investimento até dois mil e vinte e um, que foi declarado em novembro de dois mil e dezoito

pelas Infraestruturas de Portugal.-------------------------------------------------------------------------------

----- Já que aqui, na presente Assembleia, falaremos da descentralização de competências,

não  é  descentralização  um  problema  no  seu  significado  enquanto  distribuição  pelas

entidades locais de atribuições do poder central,  é aliás por esta razão que o PCP defende

a criação de entidades intermédias, as regiões administrativas, consagradas na Constituição

da Republica, nomeadamente no seu artigo duzentos e cinquenta e sete, situadas entre o

poder central e local, através de eleição direta pelos cidadãos, destinar-se-iam  a apoiar os

municípios, encarregar-se de tarefas que não comprometem em direitos e funções sociais

do estado, designadamente a sua universalidade, seja pelo seu financiamento que o atual

processo  institucionalize,  seja  pela  assimétrica  capacidade  e  discussão  geradora  de
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alienação de responsabilidades para interesses privados como sucedeu,  por exemplo, com

a contratação de docentes para as áreas de enriquecimento curricular  ou com o próprio

desenvolvimentos destas.-----------------------------------------------------------------------------------------

----- Não estamos pois preocupados apenas com um concelho, mas sim com a adesão a um

procedimento  que  não  gera  capacidade  financeira  aos  municípios  para  as  suas  atuais

atribuições, além disso impede a capacidade de um poder local mais apto à resolução de

problemas e ao desenvolvimento de projetos na sua relação de proximidade por ignorar na

necessidade  de  reposição  de  freguesias  subtraídas  à  vontade  das  populações,  tendo

Águeda exemplos que o comprovam.--------------------------------------------------------------------------

-----  Contrastando  com  o  empenho  que  se  tem  verificado  pelo  Executivo  Municipal  na

aceitação das transferências de competências, a falta de iniciativa para se fazerem valer

intervenções que se impõem ao poder político, não deixa antever que se faça tudo para

superar contrariedades pela pressão, pela reclamação, pela exigência, pela mobilização até

da  população  é  disto  exemplo  o  abandono  na  atitude  política  que  deve  ser  pública  e

mobilizadora  para  garantir  a  requalificação  do  transporte  ferroviário  a  que  a  população

chama Vouguinha.--------------------------------------------------------------------------------------------------

----- As questões que se colocam vão além daquilo que se tem feito ou daquilo que está

previsto  fazer.  A  questão  essencial  é,  quando  for  altura  de  assumir  as  devidas

responsabilidades, de que lado é que se colocará o Executivo? Do lado do desenvolvimento

regional  e  do  serviço  imediato  às  povoações  ou  assistiremos  a  mais  um  processo  de

concessão a uma empresa privada, que visa apenas o lucro a curto prazo, como se pode

ver em tantos outros setores da nossa economia, sem fazer o real investimento que tão

desesperadamente precisa a nossa ferrovia.----------------------------------------------------------------

-----  Exige-se  enérgica  atuação,  tanto  do  Executivo  Camarário,  como  da  Assembleia

Municipal, assumindo as responsabilidades políticas a que estão obrigados estes órgãos e

todos nós.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Cláudia Afonso ----------------------------------------------------------------------------------------------

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

e hoje venho aqui propor algo muito simples mas pode beneficiar toda a comunidade.---------

----- Nos tempos que vivemos qualquer bocadinho de espaço verde é importante para o eco-

sistema, para a regeneração do que tem sido menos bem cuidado no planeta. ------------------ 

----- As pessoas estão muito atentas a questões ambientais e neste caso o que envolve

corte de árvores e é importante que pensemos no património vegetal, como pensamos no

património histórico.------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Tem havido inúmeras pessoas que têm contactado o Bloco de Esquerda para tentar
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perceber o que motiva certos abates de árvores que têm acontecido no Concelho, parece

que não têm recebido informação atempada acerca desses mesmos cortes.----------------------

----- Consideramos que é importante que se passe a ter uma postura mais informativa, com

alguma  antecedência,  sobre  este  assunto,  até  porque  muito  recentemente  têm  surgido

casos de bactérias que têm afetado árvores ornamentais, mas também de fruto, aconteceu

recentemente em Gaia, num parque foram descobertas bastantes árvores infetadas por uma

bactéria que é invasora e as pessoas estão preocupadas com estas questões, gostam de

ser informadas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  A  proposta  é  muito  simples,  é  que  passe  a  haver  um  comunicado,  com  alguma

antecedência,  dos cortes de árvores que irão ser efetuados no Concelho, mas que também

seja disponibilizado relatório, parecer técnico ou documento que sustentou a opção do abate

e não outra qualquer opção.”-------------------------------------------------------------------------------------

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

-----  “Dou as boas vindas a  este período destinado ao público,  ao PCP e ao Bloco  de

Esquerda.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Quero dizer  ao João Canas bem vindo a esta luta pelo  Vouguinha,  se tem estado

atento, eu sou um cidadão lutador, desde há muitos anos,  pela manutenção do Vouguinha

e tenho durante uma série de anos passado por situações complicadas porque sinto que

algumas vezes o Vouguinha esteve em sério risco. Penso que neste momento não está,

mais, neste momento está com uma publicidade que nós quase que dispensávamos porque

me parece que há um conjunto de autarcas, na região norte do distrito, naquele segmento

da nossa linha a norte, entre Espinho e Oliveira de Azeméis, esquecem-se de Albergaria,

não sei porquê, que querem outra coisa qualquer que não é bem o Vouguinha, estejam bem

atentos porque eles querem o metro do Porto, não querem o Vouguinha. Querem o metro do

Porto a vir até Arouca, até Castelo de Paiva, até à Feira, até Oliveira de Azeméis  e a todos

esses sítios.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Nós não,  nós estamos com um Vouguinha que queremos consolidar,  a  Câmara de

Águeda é a única Câmara, e isso é reconhecido e público, que tem funcionado como um

parceiro,  nomeadamente  a  própria  CP,  congregando  horários,  fazendo  com  que  hajam

pessoas e nomeadamente os nossos alunos que vivem na periferia da linha, onde a Câmara

lhes paga e diz  exatamente que  o meio de transporte é o comboio.---------------------------------

----- Penso que a Câmara de Águeda tem um trabalho notável feito a esse nível e exemplar,

era bom que também fosse replicado noutros municípios.-----------------------------------------------

----- Saúdo sempre porque todas as vozes que se possam juntar a estas questões da nossa

linha, que acho que deve ser preservada, e preservada com esta bitola métrica, por uma
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razão  muito  simples,  acho  que  temos  potencial  para  poder  melhorar  as  condições  do

material circulante, é neste momento, diria que a pedra de toque que nos falta,  aquilo que é

efetivamente preciso avançar rapidamente, o material  que circula na linha é um material

circulante muito pesado, eram comboios que eram da linha da Póvoa, uma linha suburbana

para transportar maior quantidade de pessoas do que esta ligação Sernada – Aveiro.---------

----- Quanto ao resto, mesmo até na questão da supressão das passagens de nível, neste

momento, no nosso Concelho, faltam-nos quatro ou cinco, que eram problemáticas e que já

temos resolvidas e que só por inépcia das Infraestruturas de Portugal é que ainda não estão

resolvidas, dizem-nos que muito em breve que retomarão, da parte da Câmara Municipal

temos todos os assuntos resolvidos.---------------------------------------------------------------------------

-----  A  segurança  da  linha  e  a  maior  rapidez  nos  comboios,  a  maior  comodidade  e

segurança,  tanto  dos utentes  do  comboio  como dos utentes  das  estradas municipais  e

nacionais, que a linha atravessa, é uma questão fundamental para nós. ---------------------------

-----  Falou  também  da  descentralização,  quase  toda  a  gente  tem  algum  tipo  de

posicionamento relativamente à descentralização no sentido de percebermos que ela não

está a ser feita como aquilo que se imaginaria, a questão dos pacotes financeiros que não

estão definidos e continuam por definir.-----------------------------------------------------------------------

----- Há uma posição deste Executivo, nós não somos contra a descentralização, achamos

que os poderes locais mais próximos das populações conseguem muitas vezes fazer melhor

sem que se mudem algumas  filosofias  desta  questão  do serviço  público  ou  do serviço

privado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A Cláudia Afonso vem-nos falar de um património vegetal.----------------------------------------

----- Queria-lhe lembrar que o Município de Águeda, nos últimos anos, tem plantado largos,

largos, largos milhares de árvores.-----------------------------------------------------------------------------

----- Tenho às vezes pena, porque quando temos que cortar uma, quer  esteja a ameaçar e

a ser perigosa para os utentes da via pública onde ela está, às vezes é noticia, os milhares,

milhares, milhares e estamos a falar de largos milhares de árvores que vamos plantando,

todos os anos, nunca são notícia.-------------------------------------------------------------------------------

-----Já agora, somos fãs dos carvalhos, temos largos milhares de carvalhos plantados em

todo o município.----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Quando  cortamos  algumas  árvores,  elas  têm  alguma  justificação,  acompanha-nos

sempre estas questões.-------------------------------------------------------------------------------------------

----- Aprovei hoje um edital, que vai ser publicado nos jornais da próxima semana, no sentido

de avisarmos algumas pessoas que vamos cortar faixas de dez metros de eucaliptos, sei

que não é uma notícia muito bem recebida por muitas pessoas, é a lei, estamos obrigados a
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cumpri-la, também estou obrigado a fazê-la cumprir, espero que as pessoas entendam e

sobretudo que ajudem.---------------------------------------------------------------------------------------------

-----  De Seguida,  o Senhor Presidente da Assembleia Municipal,  Brito  António Rodrigues

Salvador, informou que o Senhor Presidente da União de Freguesias de Barrô e Aguada de

Baixo, enviou uma comunicação a dizer que hoje não estaria aqui mas em sua substituição

estaria o Tesoureiro da União de Freguesias,  Senhor Marco Santos.--------------------------------

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

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

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

----- “Senhor Presidente, vinha aqui dizer-lhe que ao fim de mais de duas décadas que na

Freguesia de Fermentelos se falava do arraial da Nossa Senhora da Saúde, onde passaram

vários projetos e várias tentativas de começo de obra, finalmente começou a andar, ainda

não parou, queria-lhe aqui, em nome da Freguesia, agradecer que as obras arrancassem

com o foi prometido e que esperamos que em breve estejam concluídas.--------------------------

-----  Também outro agradecimento ao Senhor Presidente, já se falava, penso eu que há

cerca de quatro anos, no alargamento da Rua do Vieira, Monte Grande, na saída para a

zona industrial , temos tudo marcado, falámos com todos os proprietários, felizmente todos

acederam  a  este  pedido,  espero  que  essa  obra  siga  em  breve  porque  é  uma  grande

necessidade para a nossa Freguesia.-------------------------------------------------------------------------

----- Queria-lhe fazer aqui um pedido, em dois mil e sete,  penso com o apoio da Câmara

Municipal,  foram  adquiridos  terrenos  para  o  cemitério  na  Zona  do  Pano,  foram  vários

terrenos que, estão por legalizar, estão só com o contrato de promessa de compra e venda,

ao fim destes doze anos, acho que é altura de regularizar, queria pedir o apoio à Câmara

Municipal,dos serviços jurídicos, para que possamos resolver esta situação.----------------------

-----  Por último, como sabe abriu uma nova unidade hoteleira na Freguesia,  temos duas

unidades hoteleiras, com muito turismo, e como é do conhecimento público a Câmara saiu

da POLIS, queria saber se o dinheiro que a Câmara recebeu se é para investir na Freguesia

de Fermentelos? o que é que vai ser feito? Se tem alguma informação para nos dar?.---------

----- Resta-me agradecer à Câmara Municipal a disponibilidade para cumprir com aquilo que

disse às pessoas de Fermentelos”.-----------------------------------------------------------------------------

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

----- “Deu entrada  na mesa uma moção do Grupo Municipal JUNTOS, peço, por favor, ao

Senhor Deputado Humberto para apresentar:”--------------------------------------------------------------

----- Humberto José Tavares Moreira – Juntos -----------------------------------------------------------
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----- “O Grupo Municipal Juntos – Movimento Independente, vem na sequência do discurso

proferido pelo Senhor Deputado Hilário Santos, em representação do Grupo Municipal do

PSD,  na  terceira  Assembleia  Extraordinária  que  ocorreu  no  dia  24  de  abril  de  2019,

condenar veemente que numa Assembleia Municipal, exclusivamente comemorativa do 45º.

Aniversário  do  25  de  Abril  de  1974,  se  faça  referência  e  transcreva  excertos  de  uma

acusação  judicial,  que  aguarda  decisão  judicial  por  parte  das  entidades  competentes,

tecendo considerações como de um julgamento sumário se tratasse.--------------------------------

----- Tal atitude manifestamente despropositada e inoportuna por parte do Senhor Deputado

Hilário Santos, em representação do Grupo Municipal do PSD, sabia que o visado - Senhor

Vice-Presidente  da  Câmara  Municipal  não  se  poderia  defender  de  tal  ataque,  naquela

Assembleia, desrespeitando assim os valores de Abril.---------------------------------------------------

----- O Grupo Municipal Juntos – Movimento Independente, não querendo colocar em causa

a liberdade de expressão e/ou a discussão do assunto, repudia a escolha “intencional” do

momento em que o Senhor Deputado o fez, considerando-se um desproposito do momento

e  local  para  referencia  do  assunto  e  falta  de  respeito  para  com  os  convidados  da

Assembleia Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------------

----- Dada a gravidade da situação atrás referida e porque entendemos que este episódio foi

uma  infeliz  exceção  aos  discursos  comemorativos  do  25  de  Abril.  Não  pode  o  Grupo

Municipal  Juntos  –  Movimento  Independente  compactuar  com  estes  comportamentos

desonestos e com esta triste forma de fazer política, não podendo deixar de apresentar a

presente  Moção  de  Repudio  ao  discurso  do  Senhor  Deputado  Hilário  Santos,  em

representação do Grupo Municipal do PSD.” --------------------------------------------------------------- 

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

----- “Espanta-me esta moção dos Juntos, porque, espanta-me hoje dia 29 de abril de dois

mil e dezanove, quarenta e cinco anos após a revolução continuar ainda a pairar na vossa

cabeça que é possível censurar as pessoas em Águeda.------------------------------------------------

-----  Da  minha  parte  estejam  descansados  que  os  vossos  votos  de  repúdio  para  me

mandarem calar nunca terão abrigo.---------------------------------------------------------------------------

----- Recordo, Senhor Presidente, que fiz uma intervenção sobre o 25 de Abril, aliás como

tinha feito sete anos atrás, em dois mil e doze, na altura também nas comemorações do 25

de Abril,  falei  sobre a ética,  falei  eu sobre a ética,  como falou o Senhor  Presidente da

Câmara, falei sobre o familygate em Portugal, como falaram na Assembleia da Republica,

falei sobre o nepotismo como falaram na Assembleia da Republica. Só existe, talvez, uma

diferença, é que eu não gosto de falar por falar e dei exemplos para explicar aquilo que

queria transmitir.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----  Disse-o e repito-o, faço votos, neste caso que vocês evocaram, no caso do Senhor

Vice-Presidente, para que esta acusação dê em nada, porque seria muito mau para Águeda

termos um político condenado no âmbito das suas funções. Seria muito mau para Águeda,

situação que não temos.-------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Mas,  fico  contente  porque  basicamente  os  Juntos  incomodou-se  com  a  forma,

incomodou-se com a data, mas não se incomodou com o conteúdo, também não esperaria

outra atitude da vossa parte porque o conteúdo é a realidade, por isso eu claramente terei

que votar contra a vossa moção, mas isso tenho uma surpresa”.--------------------------------------

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

----- “Em primeiro lugar queria saudar o Humberto, vou dizer saudar pelo seguinte, é sempre

bom ver  esse  espírito  critico,  passou  um ano  e  meio  do  mandato  e  pela  primeira  vez

insurge-se contra alguma coisa, acho que é importante nós às vezes fazermos isso.-----------

-----  Já  tivemos  outras  oportunidades,  para  estarmos  juntos  até,  relativamente  a  esse

momento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Não podia deixar de vir aqui, em meu nome pessoal, como Deputado desta Assembleia,

solidarizar-me com o Hilário.-------------------------------------------------------------------------------------

----- Podemos gostar ou não gostar, podemos aceitar ou não aceitar, mas o 25 de Abril é

isso,  é a  democracia,   a  liberdade  das pessoas com respeito,  que acho que foi  o  que

aconteceu, podermos expressar a nossa opinião, portanto não vai contar com o meu voto

nessa sua moção. --------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Não havendo mais intervenções a moção foi colocada à votação tendo sido rejeitada

pela maioria.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------O  Senhor  Presidente  da  Assembleia  referiu  que  deram  entrada  na  mesa  duas

propostas do Partido Socialista pedindo que fossem apresentadas.---------------------------------

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

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

-----  “São  dois  votos,  o  primeiro  voto  é  um  voto  de  pesar  pelo  falecimento  de  João

Vasconcelos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Partido Socialista de Águeda propõe a esta Assembleia Municipal a aprovação de um

voto de pesar pelo falecimento de João Pedro do Rego dos Santos Vasconcelos, falecido no

passado dia vinte e cinco de março de dois mil e dezanove.--------------------------------------------

----- Com apenas quarenta e três anos,  João Vasconcelos, foi um dos maiores divulgadores

e impulsionadores da Economia Digital e do apoio ao empreendedorismo em Portugal, um

entusiasta da promoção, da sustentabilidade e responsabilidade social das empresas. Foi,

diretor executivo da StartUp de Lisboa, entre 2011 e 2015, que constituiu um importante
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impulso  para  o  renascimento  económico  da  capital  portuguesa.  Foi  um  dos  principais

promotores e deu continuidade à Web summit considerada a maior cimeira de tecnologias e

empreendedorismo da Europa, e foi também um organizador e fundador  do festival das

artes digitais Trojan Horse Was a Unicorn.-------------------------------------------------------------------

----- Enquanto Secretário de Estado da Indústria, do XXI Governo Constitucional bateu-se

pelos carros autónomos, a modernização da indústria e a requalificação profissional  dos

trabalhadores em Portugal.---------------------------------------------------------------------------------------

-----  Em  Águeda,  João  Vasconcelos  teve  um  papel  importantíssimo  na  atração  de

investimento para o Parque Empresarial do Casarão e nas negociações de o apetrechar nas

condições energéticas para a instalação de empresas da área da fundição.-----------------------

-----  Deu visibilidade ao trabalho das empresas Aguedenses ao nível da indústria quatro

ponto  zero,  com  visitas  às  instalações  e  convites  para  participarem  em  amostras

tecnológicas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Inaugurou  o  Espaço  Multigeracional  de  Águeda  onde  contactou  de  perto  com  as

empresas ali incubadas.-------------------------------------------------------------------------------------------

----- Entusiasta do projeto Águeda Smart City, considerava que esta poderia ser o exemplo,

mesmo que a pequena escala, para Portugal e para a Europa.----------------------------------------

----- O legado de João Vasconcelos, concretiza a visão de um mundo onde a tecnologia

coloca ao serviço do cidadão o poder tornar mais justo e sustentável  do ponto de vista

social, económico e ambiental.---------------------------------------------------------------------------------

----- Deixou uma marca no tempo extremamente curto que esteve connosco, neste momento

de  profundo  pesar  endereçamos  as  condolências  à  família,  aos  amigos  e  ao  Partido

Socialista do qual era militante.----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------- VOTO DE LOUVOR A MANUEL ALEGRE -----------------------------

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

----- O Partido Socialista de Águeda propõe a esta Assembleia Municipal a aprovação de um

voto  de  louvor  ao  cidadão,  Manuel  Alegre  de  Melo  Duarte,  natural  de  Águeda,  pela

conquista do prémio Vida e Obra da Sociedade Portuguesa de Autores.----------------------------

-----  A  cerimónia  de  entrega  do  prémio  decorreu  durante  a  Gala  Anual  da  Sociedade

Portuguesa de Autores, no Grande Auditório do Centro Cultural de Belém, no passado dia

vinte e sete de março. Este prémio assinala uma carreira literária que começou em 1965

com a publicação da coletânea "A Praça da Canção" e uma vida cívica e política intensa e

reconhecida.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Manuel  Alegre  tem  edições  da  sua  obra  em  diversas  línguas,  nomeadamente  em

italiano,  espanhol,  alemão,  catalão,  francês,  romeno  e  russo.  A  sua  obra  goza  de
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reconhecimento nacional  e internacional,  tendo recebido múltiplos e importantes prémios

literários,  destacamos em 2017 o Prémio Camões e em 2018 o doutoramento  "honoris

causa"  em Línguas e Literatura Modernas Europeias e Americanas,  pela Universidade de

Pádua, em Itália.----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Atualmente,  encontra-se nomeado para  o Prémio Nobel  da Literatura  da Academia

Sueca, esta mais recente distinção é motivo de regozijo para todos os Aguedense pelo que

parabernizamos o nosso conterrâneo enquanto embaixador da língua portuguesa.”-------------

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

----- “Senhor Presidente, usando da palavra em nome do Grupo Parlamentar do CDS, nós

vamos votar  favoravelmente  estas duas propostas do Partido  Socialista.  Um bocadinho,

também, marcando a diferença aquilo que por vezes tem acontecido quando o CDS aqui

vem apresentar moções que não são aprovadas por unanimidade ou por abstenção ou por

voto contra do Partido Socialista”.------------------------------------------------------------------------------

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

de João Pedro do Rego dos Santos Vasconcelos, e ao VOTO DE LOUVOR a Manuel

Alegre, foram os mesmos colocados à votação tendo sido aprovados por unanimidade.-------

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

----- “Senhor Presidente, venho fazer só uma pergunta, passaram-se dezoito meses desde

as últimas eleições autárquicas, nos últimos dias, nos últimos meses algumas estradas da

Freguesia  foram  alcatroadas,  para  nosso  gáudio,  para  felicidade  do  povo  da  nossa

Freguesia. Eram obras que vinham do passado, que vinham do anterior mandato, dezoito

meses passaram e até agora não tenho conhecimento de outras ruas que venham a ser

intervencionadas,  tenho enviado alguns e-mails à Câmara Municipal  e relativamente aos

mesmos ainda não obtive resposta,  por isso venho aqui ao púlpito  perguntar,   Rua das

Vielas da Marta; Rua da Valdeira; Rua Vale do Burel; Rua dos Tojais; Rua Nº1  e Rua Nº. 2.

Eram essas  as  ruas  que  gostaria  de  saber  se  vão  ser  intervencionadas  ou  não  ainda

durante este mandato?”-------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “ A minha intervenção é suscitada pela abertura desta Assembleia, pela intervenção do

cidadão João Canas e por uma nota de resposta que ouvimos do Senhor Presidente da

Câmara,  relativamente  ao  Vouguinha  e  a  um  comentário  de  que  alguns  concelhos,

sobretudo os situados a norte do distrito,  teriam outros projetos,  outros  objetivos  e que

prosseguiriam essencialmente a ligação ou a extensão do metro do Porto até ao norte do

distrito de Aveiro. Recupero agora aqui, aquela figura conhecida, de que quando os ventos

sopram uns constroem muros outros aproveitam para construir moinhos ou lançar barcos ao
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mar, para aproveitar o vento. ------------------------------------------------------------------------------------

----- É uma boa noticia que os concelhos a norte do distrito de Aveiro prossigam e que se

almejam a extensão do metro do Porto, será uma oportunidade para algures ser criado um

espaço intermural de bitolas e que haja uma interseção ou uma ligação da extensão do

Vouguinha à chegada do metro do Porto ao norte do distrito de Aveiro, é uma oportunidade

excelente para potenciar as ligações inter-regionais, mesmo que em diferentes bitolas e será

uma  oportunidade  a  não  desperdiçar,  será  não  inimigos  a  combater  mas  colegas  de

percurso a angariar. É esta a sugestão que deixo.”--------------------------------------------------------

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

-----  “Senhor  Presidente,  o meu colega Pedro veio aqui  falar  das ruas do Préstimo e o

Senhor Presidente pediu-me para vir aqui perguntar pela estrada da Canada.--------------------

----- Senhora Vereadora da Educação, gostava de lhe fazer uma pergunta simples, que já

tinha  colocado  aqui,  tinha  colocado  a  sugestão,  penso  que  era  importante  as  escolas,

nomeadamente a Chãs,  poderem ter  para as crianças que não têm ATL um horário de

abertura mais adequado aquilo que são as necessidades dos pais, nomeadamente poder

abrir  mais  cedo,  gostava  de  saber  se  tem  alguma  resposta  para  me

dar?”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “ Senhor Presidente, finalmente as obras estão a andar no Largo da Senhora da Saúde,

em Fermentelos, espero que não parem e tudo faremos para que fiquem concluídas no mais

curto  espaço  de  tempo.  Queria  agradecer  publicamente  todo  o  esforço  do  Senhor

Presidente da Junta na questão da Rua do Vieira, finalmente houve quem pegasse neste

assunto como deveria ser, nós muito rapidamente vamos avançar com o alargamento desde

já  e  com  a  disponibilização  daqueles  terrenos  para  a  integração  da  via  pública  e

simultaneamente  avançarmos  com  o  projeto  de  especialidades  para  que  possamos

lançarmos essa obra que acho que é absolutamente estruturante até porque a Rua do Vieira

é uma das grandes entradas de Fermentelos, é uma via bastante exígua e com algumas

dificuldades. Em nome do Município é este o processo de boa colaboração que precisamos,

queria-lhe agradecer por tudo isso.-----------------------------------------------------------------------------

----- Fez outra pergunta que tem a ver com o POLIS, com a Pateira e com outras questões,

é publico,  é notório,  aliás às vezes, apesar de já termos passado esta informação, vejo

algumas noticias de alguém que está mais preocupado em achar que, a sardinha da vizinha

é melhor que a nossa, efetivamente nós tivemos esta opção, aliás a única obra que nós

tivemos do POLIS concluída é o parque de Espinhel que, como toda a gente sabe, ficou por

um preço que ultrapassou em qualquer coisa bastante significativo, quatrocentos mil euros,
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nós Câmara Municipal de Águeda, achamos aquele preço desmesurado e naturalmente que

em vez de pagarmos mais para o POLIS pedimos a devolução de algum dinheiro que vai ser

todo aplicado na Pateira.------------------------------------------------------------------------------------------

----- Temos alguns projetos bastante ambiciosos, nomeadamente no âmbito do projeto LIFE,

queria lembrar que o projeto LIFE de Águeda é uma coisa única e é uma das grandes obras

financiadas que temos em curso no próprio país, no âmbito destas questões ambientais. Há

um compromisso claro, o dinheiro que nos foi devolvido pela POLIS e o dinheiro que nós

não pagamos ao POLIS, ou seja aquele dinheiro quisemos assumir nós o destino, ficamos

com os projetos que estaremos a melhorar e posso-vos dizer que será gasto na Pateira e

uma boa fatia também em Fermentelos e indiscutivelmente isso parece-nos uma boa opção.

Já agora,  quero-vos dizer que não fomos só nós, Ovar  fez exatamente o mesmo, quis

reaver  algum  dinheiro  que  lá  tinha  e  foi  reavido  na  mesma  altura,  Sever  do  Vouga,

Albergaria, para dar alguns exemplos, fizeram rigorosamente as mesmas coisas. Dei estes

exemplos, só para dizer que ficou o aspeto político completo, porque isto não é uma questão

e esquerda,  direita  ou independentes  é  antes,  parece-nos  a  nós,  uma questão  de  boa

gestão.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente ao Pedro Vidal, sinceramente, pelo nome das ruas não chego lá, temos

neste momento projetos em execução de algumas obras, nomeadamente a obra que segue

da  Barrosa  diretamente  para  Macieira  de  Alcoba,  aquela  estrada  está  em  péssimas

condições,  é  uma estrada  diria  que  é  central,  que  não  foi  recolhida  por  si  mas que  é

estruturante relativamente à questão de todo o traçado de vias na Freguesia do Préstimo, o

projeto  está  a  ser  ultimado  para  podermos  avançar,  não  avançaremos  porque  é  uma

estrada, como toda a gente sabe, que tem muitos quilómetros de extensão por troço, mas

durante estes anos estamos determinados a concluir esta obra.---------------------------------------

----- Também temos obras em A-dos-Ferreiros, nomeadamente, penso que no Bairro nº 1

ou nº.2, que também estão no pacote de obras que estão com projetos de execução neste

momento e há mais, tenho é algum receio de falhar em relação aos nomes.-----------------------

----- A estrada da Canada, como sabem, foi lançado, em dez de dezembro de dois mil e

dezoito,  o concurso público  par  a  construção do saneamento  na rua da Canada,  neste

momento já está em adjudicação, o saneamento vai entrar na rua da Canada e quando este

acabar  é  altura  de a  Câmara  começar  com a pavimentação  e  já  agora,  como já  tinha

referido, faremos acompanhar na mesma altura a rua da Mata.----------------------------------------

-----  Há uma rua também, não sei se é a rua do Viso, na Póvoa do Vale de Trigo, que

também está em terra batida, tem o saneamento colocado, muito recentemente, e também,

muito em breve será pavimentada, é uma rua com uma série de moradias, que não tem
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pavimento. Como vêm estamos a trabalhar ativamente por todo o Concelho.----------------------

----- Quanto à questão colocada pelo Manuel Farias, nós não queremos o metro do Porto em

Águeda porque sabemos que não é  possível  fazê-lo  cá  chegar.  Não estou nada,  nada

contra, nem a ironizar rigorosamente nada relativamente aos nossos colegas autarcas do

norte do distrito que dizem que querem revitalizar o Vouguinha, a única coisa que eu quero

dizer é que aquilo que eles querem terá muito pouco a ver com a linha atual do Vouguinha

que será outra coisa, até porque quando naquele projeto que dizem que vão construir e vejo

Arouca e Castelo de Paiva,  toda a gente percebe que não é o Vouguinha,  com toda a

certeza.  Faço  votos  para  que  consigam,  sendo  certo  que  é  outra  coisa  que  não  é  a

revitalização do Vouguinha.--------------------------------------------------------------------------------------

----- Aquilo que nós estamos fortemente empenhados, mas que não é de hoje, estamos cá

há muitos anos neste processo, é neste esforço tremendo na manutenção da nossa linha do

Vouga entre Sernada e Aveiro há uma coisa que às vezes as pessoas esquecem  mas

muito fruto do o trabalho que foi feito entre  a CP e a Câmara de Águeda, neste momento,

há onze ligações em cada sentido por dia, isto não é o metro mas anda lá perto, precisamos

de uns comboios ligeiros e um bocadinho mais rápidos e precisamos de três ou quatro

passagens  de  nível  suprimidas  e  tudo  regularizado  o  que  se  passa  à  volta  para  que

possamos  ser  mais  rápidos,  mais  confortáveis,  mais  ecológicos  neste  processo.  De

qualquer forma, os números falam por si, e este troço Aveiro - Sernada indiscutivelmente

tem um número absolutamente maior, mas muito maior de utentes que não tem o troço da

linha nos tais concelhos a norte, que curiosamente são mais populosos e até são mais,

estamos a falar de Aveiro-Águeda, tem muito mais utentes a linha do Vouga do que Oliveira

de Azeméis-Espinho, e Oliveira de Azeméis – Espinho é Oliveira de Azeméis, São João da

Madeira, Feira e Espinho. Os números falam por si, são os números da CP, eles fazem o

favor  de  os  tornarem públicos  e  nós  reconhecemos  e  valorizamos  aí  também o nosso

trabalho.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----  “Relativamente  à  questão  do  Senhor  Deputado  Carlos  Almeida,  recordo-me

perfeitamente  dessa  questão  e  que  na  altura  até  referiu  que  estávamos  a  falar  de  um

pequeno  ajustamento,  falou  que  até  seriam  sensivelmente  quinze  minutos.  Na  altura,

também me recordo que foi  referido que esse ajustamento também não seria difícil,  até

porque estamos a falar, segundo percebi, de quinze minutos, quer de manhã, quer ao final

da tarde, a Câmara Municipal já há vários anos que delegou nos diretores de agrupamento

de escola a gestão de pessoal não docente os horários,  portanto fiquei certa que com essa

informação  esse  seria  um assunto  que  poderiam ter  tratado  junto  da  coordenadora  da
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escola mas, provavelmente foi lapso meu e, se calhar, ficou a contar que eu fizesse esse

contacto com a direção da escola, agora, percebendo isso naturalmente que poderei colocar

essa questão, porque como digo é um pequeno ajustamento e penso que não vai colidir

com nada, portanto amanhã farei esse contacto com o senhor diretor e peço desculpa se de

facto foi um erro de interpretação minha, mas fiquei com essa ideia”.--------------------------------

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

-----  “  A minha intervenção é só no sentido de congratular,  de alguma forma represento

alguma  franja  da  população  serrana  e  existe  uma  via  de  acesso  nomeadamente  a

Castanheira, a Belazaima, a Agadão que é a Nacional 230 em que o Senhor Presidente, de

cada vez que vai para aqueles lados constantemente é bombardeado pelo facto do troço

entre o Souto Rio e Bolfiar estar uma lástima, congratulo-me com o facto de que hoje vi lá as

máquinas. A reta da Alhandra já está asfaltada. Obrigada Senhor Presidente pela pressão

que exerceu e também obrigada ao poder central por de vez em quando mandar assim

umas migalhas pequeninas que é melhor do que nada. -------------------------------------------------

-----  A  minha  segunda  parte  de  intervenção  vai  para  o  meu  amigo  Carlos,  às  vezes

podíamos estar mais tempo juntos e não estamos, ontem estivemos juntos numa grande

manifestação religiosa que é a festa das Almas Santas da Areosa que este ano teve uma

dimensão que acho que é de assinalar e o Carlos teve um papel muito importante junto com

a sua equipa, e para o nosso Concelho é gratificante ter uma romaria com aquela dimensão,

a bitola está muito alta,e como Aguedense congratulo-me e Carlos um agradecimento.--------

----- Para Águeda é  importante ter  manifestações, tanto de fé, como eventos que possam

juntar tanta gente porque a grandeza das populações e dos municípios vê-se também por

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

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

----- “ Só duas referencias que o Senhor Presidente da Câmara aqui mencionou, para lhe

dizer que não houve ninguém que mais reclamasse as obras de beneficiação do Largo da

Senhora da Saúde do que eu.-----------------------------------------------------------------------------------

-----  Chamar-lhe a a tenção para “finalmente alguém tomou a sério as obras de alargamento

da rua do Vieira”, devo-lhe dizer que quem não tomou a sério foi a Câmara Municipal porque

várias  vezes  tratei  desse  assunto,  várias  pessoas  já  tinham cedido  os  terrenos  para  o

alargamento, faltou a vontade da Câmara de o fazer, esperamos muito tempo o projeto, iam

lá marcavam alguma coisa, tiravam pontos, mas nada de projeto, nada de avançar com a

obra. Sim, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia está a trabalhar a sério, congratulo-

me com isso, mas quero-lhe dizer que quem não se preocupou muito com o alargamento

dessa via foi a Câmara Municipal que nunca se preocupou de avançar com essa obra que
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tantas vezes lhe pedimos.-----------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “No seguimento das preocupações ambientais aqui manifestadas e assinaladas pelo

Senhor Presidente da Câmara, quer através da plantação de carvalhos, quer através do

projeto LIFE, venho aqui apenas perguntar, porque também é uma preocupação ambiental

eminente,  se  têm  sido  feitas  análises  laboratoriais  às  águas  fluviais  subterrâneas  e

superficiais, uma vez que das mesmas também poderão sair ou emanar problemas não só

ambientais mas também para a saúde pelo que urge saber o que é que a Câmara tem feito

em relação a isso?--------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “No seguimento da intervenção feita pelo Deputado Humberto Moreira em relação à

Estrada Nacional  230,  é verdade temos que dar os parabéns à Câmara, mas deixa dar

reticências.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Primeiro, não só puxar um bocado a brasa à minha sardinha,  também faço alguma

coisa, mas fiquei preocupado por terem começado na Alhandra o alcatroamento, isto é uma

luta que já vem de há muito anos, já vem do anterior Executivo, sei que a Câmara tem

estado a lutar com as Infraestruturas, lamento que de facto o alcatroamento comece na

Alhandra e porque é que não começa em Assequins? O que é que levou as Infraestruturas

de Portugal a começar em Alhandra e esquecer-se de Assequins? Será que vai continuar

até Bolfiar? Será que vai chegar até à Castanheira? E o resto atrás?--------------------------------

----- A informação que me deram é que existem ainda processos judiciais,  que estão em

curso, e aquela solução que ali está, o tribunal delegou para já em Alhandra, vamos ver se

os próximos processos judiciais, que ainda as Infraestruturas estão a batalhar, se também

chega ao Raivo e por nós aqui em Águeda, que é muito importante, que apanhe também a

franja de Assequins”.-----------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “ Senhor Presidente, vou tentar esclarecer algumas situação que aqui foram faladas e

começo pela Nacional 230.---------------------------------------------------------------------------------------

----- A reparação que estão a fazer na Nacional 230 não é a que nós desejamos e que fique

claro e sobretudo entre a ponte de Bolfiar e a rotunda de Assequins, está miserável, é bom

que toda a gente perceba que é uma estrada que está sob a jurisdição das Infraestruturas

de Portugal. Tive algumas reuniões, em Almada, onde abordamos sistematicamente este

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

----- Já agora, quero agradecer aqui publicamente porque a Engenheira Ângela Sá, Diretora

das Estradas de Aveiro, esteve algumas vezes comigo, inclusivamente nesta estrada, e fez
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uma pressão muito grande, mas também queria que toda a gente percebesse que há ali

uma série de pendências que muitas vezes os ovos estão a crescer demais.-------------------

----- Atenção que  naquele processo de descentralização não sei se também não passa por

estarem a equipar  minimamente aquela  estrada  para depois  a entregar,  vamos ver  se

chegamos a acordo, ao Município, de acordo com a nossa deliberação. Uma coisa e outra

não está completamente ligada, mas está.-------------------------------------------------------------------

----- Que fique claro que não é aquele tipo de reparação que nós desejamos para aquela

estrada, agora, ficamos todos muito satisfeitos porque ela estava absolutamente perigosa,

tinha  lá  assentamentos  e  coisas  do  género  que  são  perigosos,  são  variadíssimos  os

despistes, nós encaminhamos bastantes  informações desse género e reclamações para o

IP e fiquei contente quando os vi a começar a intervir.----------------------------------------------------

----- Relativamente à festa das Almas, dizer só que é um orgulho muito grande em termos

uma romaria daquelas, o Carlos Almeida não está aqui mas, as gentes de Aguada de Cima

estão indiscutivelmente de parabéns porque é a maior romaria de Águeda, não vale a pena

alguém ficar incomodado com isso, é indiscutivelmente e é uma das maiores do Distrito e  o

que se vê ali merece todo o apoio e todo o incentivo para que se mantenha assim. É uma

grande romaria é um orgulho muito grande o nosso Concelho ter aquela romaria connosco.

Os parabéns são inteiramente dedicados às pessoas de Aguada de Cima porque são elas

as obreiras de tamanha manutenção e conquista.---------------------------------------------------------

-----  O Senhor Deputado Carlos Nolasco,  não pretendi minimamente estar, quando disse

finalmente alguém, sim finalmente alguém. Louvo porque efetivamente a determinação com

que o Senhor Presidente da Junta agarrou neste processo da rua do Vieira é notável. A

única  coisa  que  tenho  a  dizer  é  isso,  porque  fez  uma  coisa  que  ninguém  tinha  feito,

percorreu os proprietários um a um, nunca ninguém o tinha feito  e muito menos nunca

ninguém o tinha disponibilizado. Não quero estar aqui com comparações, cada um fez o

melhor que pode e sabia, e Deus me dê a lucidez quando algum dia sair daqui,  de vir aqui

incomodado porque alguém disse que veio para aqui fazer melhor do que eu, ficarei muito

contente nessa altura. ---------------------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente às reclamações e às obras, lembro-me ter reclamado para avançarmos

com  as  obras  e  depois  de  termos  até  chegado  a  determinados  consensos  lembro-me

perfeitamente  de o  Senhor  voltar  a reclamar,  às  vezes,  à revelia  daquilo  que tínhamos

definido.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Senhor merece-me todo o respeito, enquanto trabalhei consigo, trabalhei,  fizemos

aquilo que pudemos os dois juntos, isso não impede que o atual Presidente da Junta de

Fermentelos, até seu sobrinho, lhe diga aqui, parabéns, estás a fazer um ótimo trabalho,
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neste caso da rua do Vieira tens sido exemplar, muito obrigado pelo apoio que estás a dar

também à Câmara e ao Município.-----------------------------------------------------------------------------

-----  Relativamente  à  questão  colocada  pela  Deputada  Rita  Carlos  sobre  as  águas

subterrâneas,  há um conjunto  de captações que estão de reserva e que no âmbito  da

concessão  da  ADRA  continuam  a  ser  feitas  de  uma forma sistematizada  esse  tipo  de

análises. Temos análises às águas do rio de acordo com um programa, temos e mantemos,

a qualidade diria que está francamente melhor do que há uns anos atrás, fruto de muitas

intervenções que foram feitas, até no país, até o próprio saneamento básico que se vai

instalando quer  progressivamente,  quer cada vez mais,  no nosso Concelho mas,  temos

esse tipo de análises, não temos de uma forma sistematizada, já agora dizer-lhe que temos

a captação da Várzea, junto a Assequins, é utilizada exclusivamente para rega dos jardins e

para a questão da rede de incêndios, mas mesmo assim vamos fazendo também algumas

análises, a qualidade é aceitável a não ser naquelas alturas de grandes pluviosidades, mas

isso  é  uma  questão  estrutural  dos  solos  naquela  zona  em  que  temos  algum  tipo  de

contaminações que são mais sensíveis quando há maior intensidade de chuva, mas isso é

um fenómeno muito antigo”.--------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “ Vim aqui quando o Executivo tomou posse, passado uns tempos dizer que lhe dava o

benefício da dúvida em relação a uma questão que se levantou aqui que era a aposta nas

freguesias. Vejo agora e vejo agora aqui que há muita obra a fazer nas freguesias, muita

obra que já está a ser feita nas freguesias e não queria deixar de salientar também, que o

Executivo,  numa atitude que me parece a mim inteligente, está a apostar na diferença de

cada  freguesia  para  fazer  valorizar  o  Concelho  e  tentar  que  haja  um  desenvolvimento

harmonioso do Concelho.-----------------------------------------------------------------------------------------

----- É assim quando se aposta na Pateira, em Fermentelos, mas é assim também quando

se aposta na aquisição de um terreno contiguou ao museu que irá possibilitar haver um

manancial de oportunidades para o próprio museu.-------------------------------------------------------

----- Senhor Presidente, tenho falado muito consigo, nós sabemos o que é que queremos no

comboio,  sabemos,  também,  o  que  é  querem  os  no  museu  ferroviário  em  Macinhata,

sabemos o potencial enorme que é este museu, se calhar, não só no Concelho, não só na

Freguesia, mas em toda a região, todos sabemos que é um dos museus mais visitados da

Zona Centro, portanto sabemos exatamente aquilo que queremos para o museu. A aposta

na  aquisição  deste  terreno  faz  com  que,  se  por  acaso,  não  acontecer  aquilo  que  nós

queremos que  aconteça  que  é  uma ampliação  do  museu,  a  culpa  não  seja  nossa.  Se

acontecer alguma coisa, nós sabemos o que queremos, vamos lutar por o que queremos
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mas, se acontecer alguma coisa que a culpa não seja nossa e que as responsabilidades

sejam tomadas por cada um.-------------------------------------------------------------------------------------

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

-----  “  Apenas umas breves considerações,  desde logo saudar pelo facto de,  finalmente,

termos um sistema de contagem de tempos, mas uma vez que está em testes apenas uma

sugestão,  porque não está previsto o tempo que está a ser usado pelo Executivo,  pelo

Senhor Presidente de Câmara, é também de considerar, e já agora, uma vez que é dado

este  passo,  apresento  também  uma  sugestão  porque  curiosamente  estive  este  fim  de

semana a falar com o Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Arouca, eles têm uma

coisa que, se calhar, vai ser muito útil também para a Assembleia Municipal de Águeda, até

para acelerar o processo de transcrição de atas, têm um sistema informático que passa para

texto automaticamente a gravação das Assembleias, fica aqui a sugestão que, se o Senhor

Presidente também quiser dar esse salto parece-me que, pelo menos, acelerará bastante e,

se calhar,  tonará também menos dispendioso a transcrição das atas.-------------------------------

----- Não poderia também de deixar aqui uma sugestão ao Senhor Presidente da Câmara

uma vez que a doze de março há uma notícia, salvo erro, no jornal correio da manhã que

nos dá conta que Aveiro e Águeda pensam na nova ligação rodoviária entre estas duas

cidades, gostava que o Senhor Presidente da Câmara nos informasse que pensamentos

são  esses,  que  novas  ideias  são  essas,  o  que  é  que  está  a  ser,  neste  momento,

equacionado para que também, creio que todos nós nesta Assembleia gostávamos de saber

para podermos também, cada um de nós, dar o nosso contributo positivo na medida do

possível.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Não sei como está a ser equacionado este problema que tem a ver com os cães que

andam pela rua, hoje, em Ois da Ribeira, na rua da Pateira, há uma série de cães que se

juntam ali, pouco depois do café do Nelson, no sentido da Pateira e que já têm causado

alguns incidentes com pessoas, sei que há um projeto de um canil em curso mas gostava de

saber se a Câmara Municipal tem conhecimento desta ou de outras situações e o que é que

está a fazer nesse sentido.---------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “ Senhor Presidente, as primeiras palavras são para lhe dar os parabéns pelos tempos

de contagem nesta sala, estão sempre a dizer que não digo bem da Câmara e do Senhor

Presidente, aqui está um elogio que lhe estou a fazer e à Câmara por quererem beneficiar e

melhorar  a  sala,  continuam  a  faltar  os  nossos  sítios  mas  isso  com  certeza  que  lá

chegaremos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A segunda nota, Senhor Presidente, sobre as atas, nós havemos de andar nisto toda a
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vida,  a  malta  da Assembleia  não  tem direito  a  atas,  a  última ata  que  nós  temos é  de

novembro do ano passado, queremos acompanhar as coisas, quer dizer, se quiser ter uma

ata tenho que ir  para a Águeda TV, ver a Assembleia toda,  acho que é um tratamento

desfavorável da Câmara em relação à Assembleia Municipal, nesta situação a Câmara tem

que  ter  meios  para  ajudar  o  Senhor  Presidente  da  Assembleia,  acho  que  isto  é

inquestionável, não podemos continuar nisto, o Senhor sabe que não ligo muito às atas mas

às vezes dá-me jeito ir lá ver.------------------------------------------------------------------------------------

-----  A terceira nota, sobre o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Fermentelos,-

parabéns Senhor Presidente da Câmara, Jorge Almeida, por estar a fazer a obra do Largo

da Senhora da Saúde que durante doze anos, como Vice-Presidente da Câmara, não o quis

fazer ao Senhor Presidente da Junta anterior do PSD que passou a vida a aclamar, este

durante oito  anos,  antes  disso o Senhor  Amílcar  de Lemos Dias,  clamaram,  clamaram,

clamaram, mas havia uma questão, a Câmara era socialista e a Junta é social democrata e

portanto… . Isto merecia uma rábula do Ricardo Araújo Pereira que é o Presidente faz, o

Presidente não fez, enfim… Aqui se vê bem os motivos, muitas vezes, da nossa Autarquia,

como persegue os autarcas, em Fermentelos durante doze anos, não se fez o Largo da

Senhora da Saúde, Carlos Nolasco falou aqui dezenas de vezes sobre isto e agora já se fez,

ainda bem que se fez.----------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Senhor  Presidente,  só  mais  duas  questões  simples,uma  sobre  o  parque  verde  da

Várzea. Vi que o parque verde da Várzea está em orçamento para ser feito para dois mil e

vinte, estão dez mil euros no orçamento deste ano e noventa mil para o orçamento de dois

mil e vinte, verifiquei que já se começou a investir no parque verde da Várzea muito mais

que os dez mil euros, presumo eu, percebo que o Senhor Presidente esteja a antecipar

obras do orçamento, a minha questão é, vai antecipar outras obras do orçamento, ou só

esta? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Segunda questão Senhor Presidente,  tínhamos um projeto para o mercado,  não foi

aplicado, o Senhor Presidente disse na altura que o ia suspender, a minha questão é saber

se já  há projeto  final  para  o  mercado?  E perguntar-lhe  o  seguinte,  vejo  na rotunda  da

entrada em Águeda, quem vem pelo lado dos bombeiros, que se estão ali a desenrolar já

algumas obras, não sei se são da Câmara, se não são da Câmara, nessa zona da rotunda,

a minha questão é, se isso tem a ver com o facto de a Câmara ir terminar a rotunda que

para aí está projetada, se tem alguma coisa a ver com isso ou se o que está a ser feito vai

incluir, finalmente,  terminarmos essa meia rotunda que lá está por acabar.------------------------

----- Terceira nota tem a ver com os resíduos urbanos. É um processo que vem de longe,

não temos tido uma boa recolha, temos tido um mau serviço, primeiro por ter estado na
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ERSUC, a Câmara acabou por romper com a ERSUC, julgo eu, penso que durante o mês

de abril,  até iria a concurso um novo concurso que envolveria a Câmara de Águeda,  a

Câmara de Estarreja mais outras duas ou três Câmara que agora não me recordo  quais

são.  Tenho  visto  o  Senhor  Presidente,  muitas  vezes,  dizer  que o  problema do lixo  em

Águeda tem muito mais a ver com a falta de civismo das pessoas do que propriamente com

a recolha. Acho que não tem, obviamente falta de civismo existe muitas vezes, compreendo

que exista e é importante o Senhor Presidente realçar esse facto e chamar a atenção sobre

isso, mas muitas vezes a falta de civismo tem a ver com a falta de equipamentos para

recolha de lixo que nós temos, no meu ponto de vista, no Concelho de Águeda, por isso

estes estão, a maior parte das vezes, cheios,  onde as pessoas quando vão para depositar

os seus resíduos eles estão cheios, se as pessoas estão ao pé de casa voltam para trás e

armazenam-os em casa, se estão longe deixam-o ficar para ali nos cantos, está mal, mas

temos que ver muitas vezes o que é que leva o cidadão a prevaricar, nós devemos ajudar o

cidadão  a  não  prevaricar,  não  devemos  só  criticá-lo,  devemos  também  ajudá-lo,  para

colaborarmos com ele. --------------------------------------------------------------------------------------------

----- Estive a fazer umas análises em relação à produção do lixo no Município de Águeda

para  percebermos  se  na  realidade  nós  temos  equipamentos  suficientes  de  recolha  em

Águeda ou não, porque me recordo até , do Ex Presidente da Câmara, dizer aqui que temos

que nos habituar a fazer melhor utilização do lixo e que as pessoas têm que tentar reduzir a

sua produção de lixo não indo constantemente pô-lo nos caixotes, recordo-me muito dessa

conversa. Os dados que estão disponíveis neste momento são de dois mil e dezassete, quer

pela ERSUC aterro sanitário, quer pela PORDATA, estão disponíveis quer de um lado quer

de outro,  basta irmos consultar  os relatórios  de atividades  de ambas situações,  são os

últimos dados que nós, como público, temos disponível. Nós em Águeda produzimos, por

habitante, cerca de trezentos e setenta nove virgula nove quilos de lixo, por ano. A nossa

média em relação à média nacional, estamos abaixo  vinte e oito por cento em termos de

produção de lixo. A média nacional são quatrocentos e oitenta e seis vírgula seis quilos.

Para já Águeda está abaixo da média nacional. E como é que Águeda está em relação a

outros municípios da região de Aveiro. A região de Aveiro tem uma média de quatrocentos e

quarenta e três quilos, se comparar com o Município de Aveiro, Aveiro produz mais trinta e

três por cento de lixo do que nós. Se comparar com o Concelho de Ílhavo, porque Aveiro

tem perfil diferente, Ílhavo produz mais trinta e quatro por cento em resíduos urbanos do que

Águeda. Se comparar com o concelho urbano Ovar que, felizmente tantas vezes o Senhor

Presidente aqui elogia e bem, Ovar produz mais trinta e oito por cento em resíduos urbanos

do  que  Águeda.  Se  compararmos,  por  exemplo,  com  a  área  metropolitana  de  Lisboa
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produzem mais trista e cinco por cento. Não são os Aguedenses que estão a produzir mais

resíduos do que o normal, ao contrário, pelos dados que aqui temos, os Aguedenses até

têm uma atitude absolutamente conscienciosa sobre este ponto, o que me parece, Senhor

Presidente,  pelos dados que tenho é que em Águeda há falta de contentores ,  Águeda

Concelho. Nós devemos pedir uma atitude conscienciosa aos concidadãos mas, não nos

podemos esquecer que isto é um serviço que nós pagamos em termos do Município, por

taxas diretas,  todos nós pagamos uma taxa de lixo,  é  um imposto direto,  e através de

impostos indiretos, porque os nossos impostos também servem para isso, pagamo-lo de

duas maneiras.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O que é certo é que nós em Águeda estamos a produzir muito menos lixo do que outros

municípios que se podem equiparar a nós, do que as médias do país, se formos a olhar para

outros  municípios  do  mesmo  tipo,  é  bom  que  isso  aconteça,  mas  parece-me  que  os

problemas que nós vemos, dos contentores constantemente cheios, das pessoas que põe

ao lado tem a ver com falta de capacidade. Não sei se é possível ou não, no concurso que

está a ser feito aumentar o número de contentores, se calhar, até já está pensado sobre

isso, não digo o contrário, não passa de um alerta”. ------------------------------------------------------

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

----- “Senhor Deputado Hilário, permita-me que o corrija aqui, penso que o Senhor já tem

perto de trinta anos nesta Assembleia, ou quarenta. Este projeto do Arraial, penso que será

o terceiro, quarto, não sei, desde muito jovem que ouço falar das obras do Arraial , portanto

isto não é de há doze anos, estamos a falar há vinte e tal anos que se fala nisto. Lembro-me

um Fermetelense que foi Vereador e tinha um projeto já para ser feito, no tempo do PSD,

mas  não  chegou  a  ser  feito,  portanto,  isto  é  um  problema  antigo  da  Freguesia  que

felizmente está a ser resolvido”.---------------------------------------------------------------------------------

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

----- “ Não abusando do tempo, toda a gente me faz perguntas, naturalmente que tenho que

responder  é  suposto  demorar  um  pouquinho  mais  de  tempo  mas,  também  posso  não

esclarecer tão profundamente.-----------------------------------------------------------------------------------

-----  Relativamente  à  questão  do Pedro  Marques,  obrigada  pelo  realce,  é  isso  que  nós

queremos fazer,  apostar  na diferença.  A questão do terreno adquirido  e  que a Câmara

procedeu  à  aquisição  recentemente,  com  a  colaboração  da  Junta  que  esteve  nas

negociações, é no sentido de podermos criar melhores condições de exposição ao Museu

Ferroviário que entendemos que é um potencial  muito grande que temos ali,  e que tem

muito a ver com esta questão da linha e o querer a linha.--------------------------------------------

----- Carla Tavares, relativamente à questão Águeda, Aveiro, não mudamos rigorosamente
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nada em termos do posicionamento que temos desde há muito tempo. A ligação Águeda -

Aveiro e naturalmente, também a auto-estrada, é fundamental para nós, acho que cada dia

se faz mais tarde, a única coisa que há aqui, que pode ter sido uma novidade, daquilo que o

Senhor  Presidente  da Câmara de Aveiro  tenha dito  é  que temos vindo a negociar  e  a

concertar  posicionamentos, ou seja, neste momento a ligação Águeda-Aveiro ou Aveiro-

Águeda, conforme o lado que se queira estar , é uma coisa que é desejada, daqui para lá, e

de lá para cá, é perfeito quando estamos em sintonia e estamos dispostos a fazer coisas

para tal,  naturalmente que isso só pode ser bom, a única coisa que peço é que a esta

sintonia que venham mais forças com sintonia e sobretudo uma força que reclamamos como

fundamental, que é a força do Governo, que indiscutivelmente já deve a Águeda há muitos,

muitos, muitos anos,  não é este Governo, são todos, todos, esta ligação que é essencial a

um Concelho que é fortíssimo em termos empresariais, que cria riqueza e que não merece

este desleixo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  A  questão dos cães,  vamos  capturando  cães,  é  uma questão  que temos algumas

dificuldade até porque a nova legislação obriga-nos e bem, a cuidar dos nossos animais.-----

----- Queria aqui realçar o trabalho que temos vindo a fazer com a A4, um trabalho, também

aqui, de colaboração mutua.-------------------------------------------------------------------------------------

----- Temos conhecimento de algumas matilhas que tinham andado na zona de Espinhel e

também Ois da Ribeira, já capturamos alguns cães, alguns deles não é fácil apanhá-los e

temos conhecimento que já têm feito prejuízo bastante grande em rebanhos e outros tipos

de animais.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Deputado Hilário, as atas é uma questão da Assembleia, mas aquela ideia da Águeda

TV é uma coisa que me faz comentar e lembrar o seguinte, é que a Assembleia Municipal

de Águeda ainda tem esta possibilidade de irmos ver o que é que se passou e sem qualquer

erro de datas podemos perceber através da Águeda TV, queria realçar este facto porque é a

única Assembleia que é transmitida em direto, é um exemplo em que já fazia tempo que

fossemos copiados pois parece-me que é um ótimo exemplo.------------------------------------------

-----  Relativamente  à  questão  de  perseguir  os  autarcas,  temos  aqui  um  conjunto  de

Presidentes de Junta, queria pedir a atenção aos Senhores Presidentes de Junta, e queria

perguntar aqui, olhos nos olhos, se algum de vocês se sente perseguido, sinceramente, se

alguém se sente perseguido digam-me por favor,  porque este tipo de insultos não pode

passar.  Senhor Deputado Hilário  Santos,  a Câmara de Águeda trabalha,  é notório,  com

todos os autarcas, qualquer que seja a sua orientação política, com uma franqueza e com

uma abertura notável, desde há muito tempo, defendo isso por uma questão pessoal , desde

que entrei  nesta Câmara Municipal  e muito sinceramente não há perseguição nenhuma,
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acredite, e temos aqui a prova, não há, estejam as pessoas dispostas para trabalhar do lado

das Juntas de Freguesia,  com o nós estamos dispostos a trabalhar  do lado da Câmara

Municipal e garantidamente a obra acontece em todo o lado. As eleições têm um período,

que é o período eleitoral,  a partir daí trabalhamos porque a finalidade do vosso trabalho é o

meu  trabalho,  o  trabalho  dos  Senhores  Vereadores,  não  temos  dúvidas  nenhumas

relativamente  a  isso.  Estamos  aqui  para  trabalhar  em  prol  do  Concelho  e  o  Concelho

também são as Freguesias, e sabem uma coisa, orgulha-me muito o trabalho que desde há

uma série de anos que tenho vindo a ser o responsável pelo pelouro das Freguesias, o

trabalho que tem vindo a ser realizado e custa-me, mas custa-me mesmo, sistematicamente

a pessoas que nada têm a ver com isto tentar aqui apoucar este tipo de trabalho.---------------

-----  Nós  em Águeda  temos  as  Freguesias  bem estruturadas,  capacitadas  e  a  fazerem

outras coisas que os Municípios aqui à volta nem ousam, nem imaginam e tudo isto, talvez

por culpa minha, boa culpa, porque fui Presidente de Junta e sei exatamente o que era

nesse tempo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Temos vindo a fazer um bom trabalho, e notório, e o único desafio que aqui deixo e deixarei

sempre é, vamos tentar fazer cada dia melhor.-------------------------------------------------------------

----- Relativamente à Várzea, implantamos lá aqueles candeeiros porque urgia que fossem

aplicados por causa da questão das baterias, são auto sustentáveis,  auto produtores de

energia  e vamos avançar  rapidamente  com aquele  projeto,  mas,  atenção,  o  Parque da

Várzea  é  algo  mais  do  que  simplesmente  aquele  bocadinho  que  ali  temos,estamos  a

desenvolver o projeto.  O projeto maior do parque urbano gostaria de,  muito em breve,o

poder trazer aqui para apreciação de todos e a colaboração de todos.------------------------------

----- Relativamente ao mercado, temos o projeto em execução e para adiantarmos tempo,

porque é uma obra financiada, a própria revisão do projeto já está contratualizada e estamos

a avançar  rapidamente  porque entendemos que é uma obra  fundamental  e são fundos

comunitários que queremos o mais rapidamente possível cumprir.------------------------------------

-----  Relativamente à obra da meia rotunda, o que está para nascer naquela zona é um

prédio que está licenciado e de acordo com as regras de licenciamento.--------------------------

----- Desde há muito tempo que tenho lutado para resolver um problema que temos, nós

Águeda e outros Municípios que estão com contratos semelhantes de recolha de resíduos

sólidos urbanos porque a empresa que nos tem vindo a fazer este trabalho, que tem este

contrato connosco e que está a terminar, tem vindo a ter um conjunto de falhas que são

difíceis de suprir e, muitas vezes, quando pensamos que temos tudo corrigido, acontecem

situações  inesperadas.  Há  poucos  dias  deu-se  um  acidente  em  que  o  camião  ficou

destruído, leva-me a dizer que, às vezes temos situações que não conseguimos resolver a
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horas, mas efetivamente isto é demasiadas vezes. -------------------------------------------------------

-----  Posso-lhe  dizer  que,  hoje,  foi  resolvido  na  Câmara  de  Águeda  o  agrupamento  de

entidades adjudicantes, formado por Águeda, Estarreja, Murtosa e Sever do Vouga, vamos

os quatro em conjunto neste processo.------------------------------------------------------------------------

-----  O  caderno  de  encargos  foi  analisado  e  avaliado  de  acordo  com  o  suprimento  de

algumas  falhas,  não descurando  a  questão contratual  e  a  objetivação  da  colocação  no

terreno daquilo que é o objeto de contrato, uma das coisas que nós melhoramos no sentido

da Câmara foram as penalidades por incumprimento, neste contrato a coisa foi bastante

revisitada e a tentativa de melhorar  fortemente,  foi  aí  onde nós podemos,  efetivamente,

apertar mais. Também a contentorização é melhorada, mas, o que falha aqui, muitas vezes

é que, mais do que o número de contentores ser diminuto, é a periodicidade. Por exemplo,

no centro de Águeda, eles estão obrigados a vir todos os dias e às vezes não o conseguem

fazer,  a  empresa vem-nos dizer  que tem problemas com a contratação de pessoal,  até

sabemos  que  em  algumas  situações  isso  acontece,  mas,  nós  pagamos  o  serviço  e

precisamos de ser bem servidos e isto não nos serve de desculpa nem nos acalma.------------

----- O que vou pedindo às populações é que, independentemente destas ineficiências de

quem nos presta o serviço, algum civismo acrescido ajudaria.-----------------------------------------

----- Esta falha do prestador de serviços não nos leva a desculpar algumas questões que

são complicadas, por exemplo, há um conjunto de empresas que ao fim do dia mandam

umas viaturas com resíduos industriais dentro de sacos e que os largam aqui, acolá, acolá,

isto não é novidade para ninguém, sabemos que isto acontece. --------------------------------------

----- Também sabemos daquela pessoa que está na aldeia, que tem um quintal, corta os

verdes e  vai  leva-los  contentor,  outra  coisa  enchem os  contentores  com os troços das

couves, na altura do arranque das batatas, o pessoal não gosta de batatas do ano anterior e

como já não as dá aos animais como antigamente, põe-em-as no contentor do lixo. Não há

muito tempo que encontrei um contentor de lixo mais de meio de batata.---------------------------

-----  Estamos a preparar uma campanha de sensibilização destas coisas que queríamos

coincidir com a entrada do novo operador para tentarmos algumas melhorias, porque era

bom que as pessoas percebessem  que pagam a taxa mais baixa que se aplica a este tipo

de prestações de serviços, em Águeda, cada família que tenha a água ligada e algumas

outras, que nós conseguimos que paguem nas zonas onde não há água, pagam dois euros

e meio por mês. De acordo com os regulamentos tarifários, deveríamos demonstrar que a

receita cobrada através da tarifa cobria a operação, fique claro que não cobre, sabemos que

não. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Aquilo que nós queríamos dar a perceber às pessoas é que, o preço da tonelada da
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recolha e depois do tratamento na ERSUC, fica muito perto dos setenta euros por tonelada

e setenta euros, não é à Câmara Municipal, é a Câmara Municipal que paga, mas somos

nós todos que pagamos, acho que podíamos utilizar melhor este dinheiro.-------------------------

----- O que está no matadouro é feio mas é altamente eficaz, coloco aqui uma questão que

é, eficácia versus ou feio, se tiro aquilo dali e escondo, as pessoas não vão lá e sabem onde

aqui vai parar aos contentores ou aos caminhos. Aquilo é feio naquele local, temos que,

efetivamente, fazer alguma coisa. A gestão é complicada porque as pessoas levam lá à hora

que querem e posso-vos dizer que são toneladas, toneladas e toneladas e volto a dizer que

cada tonelada são setenta euros, que é dinheiro.----------------------------------------------------------

----- Estamos a tentar melhorar, que o novo concurso nos traga um prestador de serviços

que seja mais eficiente, indiscutivelmente é o desejo.-----------------------------------------------------

-----  Quero-vos dizer que esta questão que se passa aqui,  é connosco, com Oliveira do

Bairro, com Vagos, com Albergaria e com Estarreja.------------------------------------------------------

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

----- “ Senhor Engenheiro Hilário, a questão das atas, ainda hoje tive uma reunião com quem

de direito, para tentar ultrapassar este problema. A in formação que me foi dada é que a

solução passa por por um funcionário, neste momento, da autarquia a fazer as atas, vamos

ver se é a solução final, mas, ainda hoje, tive esse cuidado porque também não concordo.---

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

----- “ Primeiro a defesa da honra Senhor Presidente”.----------------------------------------------------

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

----- “Defesa da honra não, se quiser usar da palavra… entendo que não há aqui qualquer

tipo de violação.------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Mas entendo eu Senhor Presidente” -------------------------------------------------------------------

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

----- “Mas eu não entendo e sou eu que mando por isso eu não entendo, aquilo que vai falar

não é defesa da honra mas sim utilizar o minuto que tem e é o que lhe dou”-----------------------

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

-----  “Senhor  Presidente da Câmara,  o Senhor  escusa de berrar,  falar  muito alto,  muito

ríspido para mim, porque não vale a pena, não me assusta com isso.-------------------------------

----- Mais calmos, o que lhe quero dizer é o seguinte, primeiro, é mentira que não tenha

havido perseguição, não queria passar para trás, mas o Senhor pertencia ao Executivo em

que o Senhor Presidente da Câmara fez perseguição ao Presidente da Junta de Freguesia

de Valongo do Vouga, de Agadão e de Ois da Ribeira e que lhes disse exatamente aqui ,
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isto foi alvo de moções, de votações, mas não quero falar para trás, perseguição clara que

houve a esses três Presidentes  de Junta e o  Senhor  sabe muito  bem que houve essa

perseguição.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Mas,  quando falei  há bocado de perseguição,  não era  em relação  a esses factos,

primeiro falei dos doze anos para trás, não falei do seu mandato como Presidente.-------------

-----  E diz o Senhor: “As pessoas que estão e que quiseram trabalhar connosco tiveram

sempre facilidade de trabalhar” , o Carlos Nolasco, durante oito anos, Senhor Presidente,

todos nós o ouvimos, disponibilizou-se e pediu, vezes sem conta, nesta Assembleia, chegou

o momento que até era exaustivo,  em cada Assembleia  ele vinha perguntar ao Senhor

Presidente da Câmara, Gil Nadais, Executivo em que vocês todos se incluíam, vocês os

quatro, - “ Não me diga Senhor Presidente que vai acabar por se ir embora sem fazer o

Largo da Senhora da Saúde” e o Senhor Presidente da Câmara dizia, “vai ser feito, vai ser

feito”, prometeu-lhe dezenas de vezes aqui, Senhor Presidente, não me diga que o Senhor

Carlos Nolasco não queria colaborar com a Câmara, só faltou por-se aqui de joelhos a pedir

para vocês fazerem essa obra. O perseguir é neste sentido Senhor Presidente.------------------

-----  Só uma nota  sobre  o lixo,  não sei  se  a posso dar,  percebo tudo o  que o  Senhor

Presidente disse e tem toda a razão, no entanto insisto nisto, o Senhor diz - “ O problema

que nós temos é que os carros têm que vir todos os dias a Águeda e muitas vezes não há

essa disponibilidade”, foi assim que percebi que o Senhor disse, pois, por isso mesmo, se

não conseguimos essa disponibilidade temos que aumentar o número de contentores. O

Senhor Presidente deu vários exemplos e deu bem, dos troços de couves, das batatas, das

partes  agrícolas,  deu bons exemplos  de bons hábitos  que a  população  deve ter,  estou

sempre de acordo com isto, mas insisto nisto Senhor Presidente, habituou-me a vida a fazer

olhar para os números, e os números são muito claros, ainda que nós possamos ter esses

erros todos no Concelho de Águeda, nós produzimos menos trinta por cento de resíduos

urbanos que os nossos Concelhos vizinhos, são os dados que estão na PORDATA, são os

dados que estão na ERSUC, são aqueles resíduos que recolhem, claro que os resíduos que

andam  a  ser  atirados  pela  valeta,  não  existem  lá,  compreendo  isso,  mas  não  existem

connosco nem no outro lado,  e o que acontece é isto,  se vamos continuar  a fazer  um

concurso com o mesmo tipo de meios e de condições que temos, provavelmente nunca

haverá solução da parte da empresa da recolha, porque se os meios são escassos nós não

conseguimos lá chegar, dirá o Senhor Presidente, - mas Hilário, se ponho mais meios então

a malta ainda tem comportamentos menos cívicos – não sei se tem, se não, o que vejo é a

produção  de  resíduos  no  Concelho  de  Águeda  em  relação  a  Concelhos  equiparados

connosco, em relação à média nacional, em relação à região de Aveiro é claramente inferior
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e  provavelmente  temos  falta  de  equipamentos,  é  esse  o  apelo  que  faço  ao  Senhor

Presidente, acredito que vocês tenham estudado isso e bem estudado”.----------------------------

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

-----  “  Só  venho  aqui  puxar  a  cassete  atrás  porque  há  pouco  quando  falei  nas  Almas

esqueci-me e acho que é meritório, até porque já falaram aqui vários Presidentes de Junta,

esqueci-me  do  Senhor  Albano,  porque  quem chega  a  Aguada  de  Cima  e  vê  tudo  tão

verdinho, tão bonito, às vezes, não damos por ela, e certamente o Senhor Albano terá uma

cota, uma fatia enorme, grande parte das coisas são feitas na sua Freguesia e a festa das

Almas será também, a menina dos olhos de ouro, para ele, acho que merece este elogio”.---

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

----- “ A informação que tenho é que o CDS cede tempo ao PSD, tem quatro minutos o CDS.

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

----- “ Senhor Presidente, falou na Águeda TV que é um projeto pioneiro, que não percebia

porque é que os concelhos aqui à volta não copiavam, eu percebo. Para o ajudar a facilitar

isto, vou lançar-lhe um desafio. Muito bem, parabéns por esta iniciativa, nomeadamente no

que à Assembleia Municipal diz respeito, lanço-lhe o desafio, vamos transmitir em direto as

reuniões de Câmara, este era o primeiro apontamento.--------------------------------------------------

----- O segundo tem a ver com o seguinte e pedia-lhe estes esclarecimentos:---------------------

----- Falou no parque da Várzea, falou nos candeeiros, disse, pareceu-me, que aplicou os

candeeiros por causa das baterias, é isso Senhor Presidente?”----------------------------------------

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

----- “ Senhor Presidente não gostaria de entrar aqui em diálogo”.-------------------------------------

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

----- “ Faça a questão Senhor Deputado depois o Senhor Presidente responde.”-----------------

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

----- “Senhor Presidente disse, se estiver enganado corrija-me, que aplicou lá os candeeiros

porque  as  baterias  poderiam-se  estragar,  então  pergunto:  -  Quando  é  que  a  Câmara

Municipal comprou estes candeeiros?  Há quanto tempo é que eles são pertença da Câmara

Municipal? E porque é que foram, se é quejá foram comprados há muito tempo, só agora é

que foram aplicados? E se cada um, se é verdade ou não, que custe sensivelmente dois mil

e quinhentos euros?------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Na mesma lógica, gostava de o alertar para uma coisa, há um ano sensivelmente, faz

em junho, falamos também por causa de baterias das bicicletas elétricas, continuamos a

aguardar resolução deste problema, e olhe que as baterias também se estragam”.--------------

----- Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente; -----------------------------------
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-----  “  Aquilo  que  lhe  quero  dizer  e  é  inteiramente  justo,  é  o  seguinte,  nos  mandatos

anteriores estive sempre com o pelouro das freguesias, lidei com todos os Presidentes de

Junta em todos os mandatos , quero deixar aqui claro porque é essa a realidade, nunca o

Presidente da Câmara me deu qualquer indicação discriminatória relativamente a qualquer

Presidente de Junta, trabalhei com as Juntas sempre no espírito da melhor colaboração,

lembro-me de ter havido uma questão com o Presidente e um Presidente de Junta, terá

acontecido qualquer coisa, mas atenção, nunca ele me deu indicações no sentido de os

discriminar e nunca os discriminei.-----------------------------------------------------------------------------

-----  Relativamente  ao  Senhor  Carlos  Nolasco,  não  vamos  aqui  estar  a  discutir  porque

também não houve qualquer tipo de discriminação, estou tranquilo porque fiz tudo o que

podia, acredito que ele também o terá feito e estamos bem relativamente a essa matéria e

entende-mo-nos facilmente.--------------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente à questão do lixo, o que disse há um bocado não tem a ver com isso,

temos  contratualizado  um  número  x  de  contentores  e  temos  uma  periodicidade  de

passagem e é nessa periodicidade que reconhecemos, muitas vezes, as falhas do prestador

de serviços, no novo caderno de encargos este aspeto é mais cuidado e há um reforço de

contentorização, nesta fase final, quando estamos a terminar um contrato, não faz sentido

estar a reforçar a contentorização, mas estamos atentos a essas duas nuances da questão.-

-----  Comparou-nos  com  a  Aveiro,  mas  se  tiver  o  cuidado  de  ir  concelho  a  concelho,

aconselho-o a ir a Anadia, Oliveira do Bairro, Albergaria, por exemplo.------------------------------

----- Em relação à questão das bicicletas, acho que ficou claro uma coisa que nós durante

muito tempo não quisemos dizer. A Câmara Municipal no âmbito das bicicletas elétricas tem

um contrato com a Órbita, aquilo que agora aconteceu e que se tornou público, era uma

empresa de Águeda e nós nunca o quisemos divulgar,mas nós temos esse problema, há um

incumprimento  grave  por  parte  da  empresa  no  sentido  de  colocarmos  esta  questão  a

funcionar.  Mas toda a gente consegue perceber onde é que estava ancorada essa questão.

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

----- “ Senhor Presidente, não compreendi aquilo que o Senhor aqui disse, o Senhor disse

que esteve a esconder informação relevante a esta Assembleia para proteger uma empresa

privada sediada no Concelho de Águeda, foi isso que o Senhor disse? -----------------------------

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

----- “ Senhor Presidente, não posso dar explicações sobretudo a quem não quer entender “-

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

----- “Na sequência da pergunta que fiz anteriormente ao Senhor Presidente da Câmara em

relação  à  ligação  Águeda-Aveiro,  o  Senhor  Presidente  da  Câmara  respondeu,  disse
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algumas coisas, mas não disse nada. Aquilo que pergunto é muito simples, o que é que em

concreto está a ser pensado entre si e o Senhor Presidente da Câmara de Aveiro?-------------

----- Houve no passado várias soluções, havia uma estrada que se iniciava em perfil de via

rápida,  junto à rotunda que ficou conhecida como a rotunda do milénio,  aliás ficou uma

placa,  que terminaria depois  junto ao parque das feiras, onde é feita a Feira de Março,

aquilo já pertence a Santa Joana, esse teria sido um traçado que em tempos se falou.-------

----- No Plano Nacional de Investimentos está prevista a abertura de verba para uma auto-

estrada de ligação entre Águeda e a auto estrada, Senhor Presidente de Câmara o que lhe

pergunto  é  muito  simples,  qual  é  o  traçado,  qual  é  o  perfil  rodoviário  que  o  Senhor

Presidente da Câmara de Águeda e o Senhor Presidente da Câmara de Aveiro têm pensado

para o futuro? Penso que isto é importante saber-se, porque também é importante saber-se

o que é que nós podemos ajudar e em que medida, se é que há alguma coisa em concreto

ou isto não passou de uma notícia que saiu apenas para os jornais.---------------------------------

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

----- “Senhor Presidente, sem estar a escamotear nada, já tivemos algumas conversas no

sentido de conciliarmos posições entre a Câmara de Águeda e a Câmara de Aveiro,  no

sentido de caso venha a ser concretizada a ligação Águeda- Aveiro e Águeda-auto-estrada,

que para nós é absolutamente determinante, se já tivéssemos alguma conclusão….Não me

vou  responsabilizar  por  uma  coisa  que  o  Senhor  Presidente  da  Câmara  terá  dito

unilateralmente, não sei o que é que disse, aquilo que vi é que, estamos a tentar trabalhar

juntos, a Câmara de Águeda e a Câmara de Aveiro, no sentido de conciliarmos posições

relativamente a este traçado,  aquilo  que já  lhe  disse e tive ocasião de lhe  dizer  é  que

indiscutivelmente o nosso traçado é o traçado por Travassô para Aveiro, com ligação à auto

estrada, é esse o nosso traçado, aliás não mudamos ainda o nosso posicionamento, até

porque sabemos perfeitamente que a partir do nó de Recardães a estrada teria que ir para o

lado do Silveiro, é a informação que tivemos, daqui para Aveiro não era esse o caminho,

queremos a ligação mais rápida e mais eficaz de Águeda para Aveiro. Não temos nenhumas

decisões, essas decisões estarão disponíveis, nomeadamente para esta Assembleia no dia

em  que  houver  alguma  coisa  a  concretizar  com  Aveiro,  neste  momento  não.  Há  uma

vontade de nos aproximarmos, de conciliarmos posições e de dizermos aquilo que Águeda

quer, Aveiro também quer, ótimo”.------------------------------------------------------------------------------

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

-----  “Senhor  Presidente  da  Câmara  então  vai  ter  que  conversar  melhor  com o Senhor

Presidente da Câmara de Aveiro porque aquilo que foi notícia, saiu em doze de março de

dois mil e dezanove, no jornal Correio da Manhã, foi :- “As Autarquias estão dispostas a
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deixar  cair  o  perfil  de  via  rápida,  da  denominada  via  rápida  Aveiro-Águeda  nunca

concretizado e anunciado em dois mil e oito, e alterar o que está definido no sentido de

admitir que a nova ligação tenha perfil urbano em parte do percurso “ . Por isso aquilo que

lhe pergunto é, o Senhor Presidente da Câmara diz que aquilo que defende é sempre aquilo

que defendeu no passado, esta noticia diz que não, diz que o que se abandona é a solução

do passado e há aqui  uma reviravolta de um perfil  de via rápida para,  afinal,  um perfil

urbano,  é  exatamente  esta  divergência  que  me  preocupa  Senhor  Presidente  da

Câmara.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Senhora Deputada muito simples, quando me vir sentado, como viu há uns dias, nos

jornais,  o  Presidente,  Fernando  Caçoilo,  de  Ílhavo  com  o  Presidente  a  assinarem  um

acordo,  ou um memorando ou qualquer  coisa,  aí,  aquilo  que um disser  vincula  o outro.

Aquilo que o Senhor Presidente da Câmara de Aveiro disse lá, sem eu estar presente e sem

eu saber o quê, vincula-o a ele, é claro. Houve conversas relativamente à aproximação e

vontades, houve, há vontade da nossa parte de mantermos e conciliarmos essas posições,

há,  porque  entendemos  que  daí  resulta  mais  força,  o  convite  que  fiz  nas  primeiras

Assembleias deste mandato a todas as forças que se possam juntar, reitere-o aqui  e acho

que é a grande obra que falta a Águeda, não é obra, é a grande necessidade que nós

temos, portanto, volto a pedir porque isto já não é uma obra para eu fazer, não é uma obra

para ninguém, é uma obra que nós todos precisamos, portanto, todos os partidos políticos,

todas  as  pessoas,  todos  os  empresários,  faço  aqui  um apelo  a  todos  os  empresários,

chateiem,  peçam  lá  para  baixo,  inclusivamente  as  associações  empresariais,

individualmente cada empresa, encher lá em baixo aquelas caixas de correio de pedidos

porque Águeda já merece esta ligação há muito tempo, estamos completamente de acordo,

sejamos capazes de nos unir por isto, com todos os que quiserem fazer isto, Aveiro e quem

quiser vir, é esta a minha posição.------------------------------------------------------------------------------

-----  Uma  nota  relativamente  a  esta  questão,  eu  não  escamoteei  rigorosamente  nada,

nenhuma informação, é só para o tranquilizar, a única coisa que disse é que nós temos um

problema, um problema de gestão de um contrato com uma  empresa que é a Órbita que,

quando percebemos que havia sérias dificuldades da empresa, naquela altura não quisemos

tornar  público  porque era  uma empresa que entendíamos que  deveríamos defender  da

notícia pública, não houve qualquer tentativa de escamotear o que quer que seja, até porque

a responsabilidade da gestão do contrato é nossa.--------------------------------------------------------

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

-----  “Senhor  Presidente,  está  em  condições  de  nos  dizer  que  a  Câmara  Municipal  de
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Águeda agiu por todos os meios ao seu alcance de forma a ser ressarcida se o contrato não

tivesse sido cumprido, sim ou não?” --------------------------------------------------------------------------

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

----- “ Estamos a tratar disso.” -----------------------------------------------------------------------------------

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

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

----- “Como referi no início desta sessão, houve, por motivos que não interessam aqui referir,

houve impossibilidade por parte do Executivo Municipal, de nos fazer chegar asdeliberações

de alguns  pontos  que  fazem parte  da ordem de trabalhos  desta  Assembleia  Municipal,

confesso que perdi algum tempo à procura de jurisprudência ou pareceres que pudesse hoje

aqui tentar justificar aquilo que é entendimento de documentos obrigatórios para juntar, para

serem apreciados os pontos da ordem do dia, não encontrei, fica aqui a garantia de que

durante esta semana irei solicitar à CCDRC, até para futuro, esse parecer, no sentido de se

saber  o  que  é  que  se  entende  por  documentos  e  quais  são  os  documentos  que  são

necessários  juntar  para  que  os  pontos  sejam  apreciados  legalmente,  para  todos  nós

ficarmos  esclarecidos,  no  entanto,  graças  à  colaboração  dos  Líderes  dos  Grupos

Municipais,  marcou-se  para  hoje,  às  quinze  e  trinta,  uma  reunião  no  sentido  de  tentar

ultrapassar esta questão uma vez que haveriam aqui pontos que, por um lado, teriam que

ser, necessariamente, deliberados hoje, sob pena de a não deliberação ser uma deliberação

e haviam outros pontos que não se punha a questão da falta de documentação, tinham a

documentação toda,  tinham a proposta e a deliberação que também poderiam ser aqui,

hoje, analisados, apreciados e votados, aqueles que fossem de ser votados.--------------------

-----  Nesse  sentido,  os  Líderes  dos  Grupos  Municipais,  decidimos  todos  que,  afim  de

ultrapassar esta questão, tentaríamos resolver a questão e apreciar os tais pontos que hoje

necessariamente  seriam  aqui  apreciados  e  votados  e  deixaríamos  todos  os  restantes

pontos, que não tinham documentação, para uma próxima reunião desta Assembleia que irá

decorrer em data que no final vos indicarei. Nesse sentido ficou também acordado que eu

prestaria a todos vós esta informação e este esclarecimento.------------------------------------------

----- O Deputado, Senhor Hilário Santos, questionou-me logo no inicio desta Assembleia se

isto  iria  ser  submetido  a  votação,  é  uma  situação  que  não  foi  sequer  colocada  na

Assembleia de Líderes, no entanto não tenho nada a opor e para que as coisas fiquem

absolutamente claras e que não há nada a opor, é que hoje aqui seja aceite analisar e votar,

pelo menos os pontos, 2.1; 2.2 e 2.3 da ordem de trabalhos, sendo certo que os pontos 2.9;

2.10;  2.11;  2.13.1;  2.13.2;  2.13.3;  2.14;  2.16  e  2.17,  estes  poderiam,  sem  qualquer

problema,  porque  têm  a  documentação  toda,  ser  apreciados,  votados  ou  apenas  e  só

Ata da Sessão 2ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 29 de abril e 9 de maio de 2019



36

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

apreciados.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Nessa medida ponho à consideração do Plenário este entendimento--------------------------

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

-----  “Senhor  Presidente,  o  Deputado  Hilário  não  pede  que  sejam votados,  o  Deputado

Hilário fez uma pergunta que é, do meu ponto de vista, para cumprirmos com a formalidade

terá que ser votado, não pode ser uma reunião de líderes a definir isso, a reunião de líderes

definiu um entendimento e depois nós aqui teremos que votar, este é o meu entendimento,

mas posso estar enganado, por isso fiz-lhe uma pergunta, se o Senhor Presidente achar

que não precisa de ser votado,  não sou eu que peço para ser votado,  cumpro com as

instruções desde que sejam dentro da lei.”-------------------------------------------------------------------

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

-----  “  Aproveito  para  esclarecer  Senhor  Deputado  o  seguinte,  O  meu  entendimento

relativamente a este assunto, mas é só o meu entendimento, e daquilo que tive hipótese de

consultar, é que a Assembleia a partir do momento em que tem conhecimento, repare, nós

não poderíamos votar o ponto 2.1, 2.2, e 2.3 se ele não tivesse sido sujeito a deliberação do

Executivo  Municipal,  tivemos  conhecimento,  só  hoje,  do  sentido  dessa  deliberação,  no

entanto,  para  todos  nós,  Deputados  Municipais,  tivemos  oportunidade  de conhecer,  em

tempo, nos cinco dias, a proposta que está em cima da mesa e isso faz com que eu seja

conhecedor do assunto, falo por mim, posso estar à espera da decisão do Executivo, mas

não me vincula a mim enquanto Deputado Municipal da minha tomada de posição sobre

este assunto, estamos a falar Senhor Deputado Hilário,  o meu entendimento que não o

quero fazer vincular, quero sim ser uma solução para o problema e percebo aquilo que me

diz, para mim é muito mais confortável que todo este Plenário se pronuncie no sentido de

aceitar que estes pontos sejam, nomeadamente o 2.1, 2.2 e 2.3, quanto aos outros não

dúvidas nenhumas, está a documentação lá,mas relativamente aos pontos 2.1, 2.2 e 2.3

que tem necessariamente, ou deveriam ser hoje,  apreciados e votados, quanto a isso o

Plenário que se pronuncie no sentido de admitir ou não esta discussão, esta apreciação e

votação.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente, nas sessões ordinárias da Assembleia Municipal o Plenário pode

admitir a discussão de assuntos que não constam da ordem do dia desde que para isso haja

uma deliberação nesse sentido, portanto, para abreviar, por razões de economia e também

para cumprir  a formalidade,  faço a proposta de que se proceda à votação da admissão

desses  pontos  específicos,  que  são  só  três  e  vamos  seguir  então  com  a  ordem  dos

trabalhos, passamos à votação e depois seguimos.”------------------------------------------------------
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------ Brito António Rodrigues Salvador – Juntos; ------------------------------------------------------

----- “ Senhor Deputado nada a opor quanto a isso, no entanto, não posso deixar de dizer,

tenho aqui mais ilustres juristas que me podem ajudar nesse sentido se entenderem, os

pontos  estão  na  ordem de trabalho  o  que  não  está  são  documento,  quando  o  Senhor

Deputado vem aqui referir a inserção do ponto, está previsto na lei, mas aquele está na

ordem de trabalho, mas ultrapasso isso, é só para lhe dar a minha interpretação.---------------

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

------  “Senhor  Presidente,  em  relação  ao  que  o  Senhor  disse  inicialmente,  estamos  de

acordo  no  procedimento  final,  mas  disse  inicialmente  que  do  seu  ponto  de  vista  e  da

interpretação que faz, os documentos que nós na Assembleia Municipal teríamos seriam

suficientes, na sua apreciação, para podermos analisar isto em Assembleia Municipal, não

havia a deliberação, a partir do momento em que houve a deliberação os documentos que

nós tínhamos eram suficientes para nos podermos preparar e basear. Tenho dúvidas nisso

e vou-lhe explicar porquê, porque a deliberação vem acompanhada, pode vir ou não, de um

conjunto de argumentos que os Senhores Vereadores aduzem na reunião que podem ajudar

ou não, a nós como membros da Assembleia Municipal,  a formar a nossa opinião,  hoje

mesmo nestes  pontos que vamos votar,  há  votos  contra  dos Senhores  Vereadores,  há

alterações  de  votos  dos  Senhores  Vereadores,  há  pareceres  jurídicos  que  o  Senhor

Presidente da Câmara juntou, penso eu, às votações, isso são tudo elementos novos que

estão a  ser  carreados  para  os  documentos  que  vamos analisar.  O que  basicamente  o

Senhor Presidente diz é, nós já temos os documentos antes e já temos uma ideia formada

para votar antes, o que entretanto o Executivo decidiu, já não conta nada na nossa maneira

de pensar,  não,  acho que conta,  por  isso é  que dizemos que os  elementos  não estão

completos, porque a partir do momento em que não há deliberação e os fundamentos da

deliberação, não há documentos completos, porque os fundamentos da deliberação podem

até alterar a minha maneira de pensar em relação à forma como vi os documentos, vejo os

documentos de uma maneira  e qualquer  um Senhor  Vereador,  o Senhor  Presidente  da

Câmara pode na deliberação justificar e ajuda-me a pronunciar, mas é o seu entendimento e

nisso o Senhor é jurista e eu não sou , simplesmente faço isto aqui como pessoa normal,de

senso normal, e fiquei com esta ideia.------------------------------------------------------------------------

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

-----  “  Senhor  Deputado,   por  eu ter  essas dúvidas também,  é que digo que não vejo

objeção nenhuma a que se coloque aqui claramente a questão de eventualmente o Plenário

se pronunciar, tenho aqui a indicação de que a Drª. Ana Rita quer intervir.”------------------------

------ Ana Rita de Brito Carlos – PSD; -----------------------------------------------------------------------
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-----“Senhor  Presidente,  e aqui  também na minha modesta opinião,  atendendo a que,  e

relativamente a estes pontos que estamos aqui em apreciação, aquilo que nos foi enviado

são precisamente propostas do Executivo que culminam precisamente com a expressão  “

que se propõe que o Executivo delibere e submeta à apreciação da Assembleia Municipal a

presente  proposta”,  sou  a  crer  que  nós  temos  necessariamente  que  saber  qual  é  a

deliberação do Executivo a propósito disto, são documentos que são essenciais.”---------------

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

----- “Como vos disse vou fazer questão de pedir o parecer, até porque esta situação dos

cinco  dias  que  agora  se  alterou,  vai-nos  criar,  seguramente,  repetição  deste  tipo  de

situações, como sabem alguns de vós pela experiência do tempo que já cá andam, isto vai-

nos criar algumas situações que temos que gerir, ou vamos uniformizar os procedimentos, e

sabemos  o  é  que  é,  ou  então  teremos  que  tentar  saber  o  que  é  que  se  entende  por

documentos que devem acompanhar os pontos da ordem do dia.------------------------------------

----- A proposta do Dr. Miguel, se bem me lembro, será no sentido do Plenário se pronunciar

sobre  a  admissão  e  votação  dos  pontos  2.1,  2.2  e  2.3  da  ordem  de  trabalhos,  nesta

Assembleia Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “ Senhor Presidente, peço desculpa de me imiscuir nesta discussão que, se calhar, não

era muito minha, o entendimento é que faltavam elementos, as deliberações que chegaram

da reunião de hoje, são parte integrante destes elementos, para todos os efeitos é preciso

uma  autorização  da  Assembleia  para  que  eles  sejam  incluídos,  portanto  ela  deve  ser

votada,  é  a  minha  opinião,  a  integração  de  todos  os  pontos  vota-se,  penso  que  a

Assembleia estará de acordo com isso, e depois  a alteração da ordem, penso que é uma

questão de economia de tempo. A questão é colocar à votação a integração dos pontos

objeto de deliberação da reunião de hoje, na ordem de trabalhos, fica logo tudo resolvido, a

partir  daí,  depois uma alteração porque nós precisamos de decidir  hoje, porque amanhã

culmina o prazo, se me permite a sugestão.”----------------------------------------------------------------

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

----- “ A proposta é, todos nós, Deputados Municipais aceitamos analisar, apreciar e votar os

pontos  2.1, 2.2 e 2.3 sendo certo que, a documentação total destes três pontos só hoje foi

junta, por isso aceitamos todos, podermos analisar, discutir e votar estes três pontos 2.1, 2.2

e 2.3 da ordem de trabalhos, esta a proposta que vai a votação”.-------------------------------------

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

-----  “Senhor  Presidente,  faça-me  um  favor,  penso  que  estamos  todos  de  acordo,

desculpem-me a intromissão porque não é estamos,  coloca à votação a integração dos
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pontos que foram objeto de deliberação hoje,  na ordem de trabalho.--------------------------------

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

----- “ Senhor Presidente, não, os pontos já lá estão, não é necessário estar a integra-los,

falta só a deliberação.”---------------------------------------------------------------------------------------------

----Colocada à votação, a proposta  foi aprovada por unanimidade ----------------------------------

----- 2.1 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para Descentralização

de Competências (Lei n.º 50/2019 de 16 de agosto) – Transferência de competências

para os órgãos intermunicipais no ano de 2019 - Decreto-Lei  n.º  23/2019 de 30 de

janeiro.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-------” Ia pedir ao Senhor Deputado, Miguel Oliveira, que lesse, por favor, o parecer que a

quarta Comissão deu sobre este assunto.”-------------------------------------------------------------------

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

----- “ Iria dispensar-me de ler a introdução e a justificação do parecer emitido pela quarta

Comissão  da  Assembleia  Municipal  e  passaria  diretamente  à  leitura  do  parecer  e  das

conclusões:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “ No que respeita ao Município, o Decreto-Lei nº.23/2019, que respeita à transferência

de competências no âmbito da saúde, que estabelece as seguintes obrigações: ----------------

----- Número Um – Que em menos de um ano, a Câmara Municipal elabore a estratégia

municipal de saúde e o plano municipal de saúde enquadrados com os respetivos Planos

Nacionais e Regionais e que os submeta à aprovação da Assembleia Municipal;-----------------

-----  Número dois – Que na elaboração destes documentos estratégicos a Câmara e a

Assembleia considerem os pareceres e as ações propostas pelo Conselho Municipal  de

Saúde, que é um órgão que ainda terá de ser criado;-----------------------------------------------------

----- Número três – Que a estratégia municipal de saúde contemple as linhas gerais de ação

e as respetivas metas, indicadores, estratégias, atividades, recursos e calendarização.--------

-----  É  opinião  desta  Comissão  que  a  elaboração  dos  documentos  estratégicos  é  um

processo a ser encarado com rigor e seriedade, devendo ser precedido de uma fase de

diagnóstico destinada a caraterizar o estado de cuidados de saúde primários no Município, a

determinar  os  recursos  materiais  e  humanos  efetivamente  disponíveis,  a  apurar  as

necessidades  atuais  da  população,  os  recursos  necessários  para  as  suprir  e  aferir as

tendências  para  os  anos  vindouros  de  forma  a  permitir  que  se  definam  os  objetivos

concretos,  os  planos e as estratégias  adequadas  à prossecução do fim último que é a

salvaguarda e a promoção da saúde pública.---------------------------------------------------------------

-----  Uma  vez  estabelecido  o  diagnóstico  sucederá  então  à  fase  de  planeamento  com
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respeito pelos princípios da boa gestão financeira da economia eficiência e eficácia, fase

essa que deve contemplar a definição dos eixos de intervenção, das metas, das medidas e

das ações necessárias à sua concretização,  a respetiva calendarização,  a previsão dos

investimentos  a  realizar  e  dos  meios  financeiros  para  os  custear  bem  como  dos

instrumentos  de avaliação  que  permitam aferir  periodicamente  o  grau de execução  das

medidas e das ações e a sua adequação à promoção da eficiência e eficácia do sistema de

saúde.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  No  que  respeita  à  transferência  de  competências  para  o  Município  de  Águeda,

atendendo  à  importância  da  temática  dos  cuidados  de  saúde,  à  sua  complexidade,  à

necessidade  de  respeitar  as  diretrizes  emanadas  pelas  entidades  competentes,  à

importância de envolver as entidades e os agentes prestadores dos cuidados e a própria

comunidade num consenso tão alargado quanto possível,  não se afigura prudente exigir

que, em menos de oito meses, o Município aprove uma estratégia municipal de saúde e um

plano  municipal  de saúde  devidamente  articulados  com o Plano  Nacional  e  Regional  e

discutidos com todos os intervenientes mencionados no diploma legal em apreço.-------------

------ No que respeita à transferência de competências para a Comunidade Intermunicipal,

que aqui vai ser discutida, noutro ponto, também não se afigura prudente que se aceite a

transferência  de  competências  para  a  esfera  regional  sem  que  o  Município  aceite  as

competências de nível local.--------------------------------------------------------------------------------------

-----  Assim,  em  conclusão,  tudo  considerado,  a  quarta  Comissão  deliberou,  por

unanimidade:- -------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Número  Um  –  Atribuir  parecer  desfavorável  à  aceitação  da  transferência  de

competências para o Município de Águeda, em dois mil e dezanove, prevista no Decreto-Lei

n.º 23/2019, de 30 de janeiro.------------------------------------------------------------------------------------

-----  Número  dois  -  Atribuir  parecer  desfavorável  à  aceitação  da  transferência  de

competências  para  a  Comunidade  Intermunicipal  da  Região  de  Aveiro  em  dois  mil  e

dezanove, prevista no referido diploma legal.----------------------------------------------------------------

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

-----  “Senhor  Presidente,  só  uma  nota,  por  uma  razão  muito  simples,  há  um  bocado

estávamos a discutir a inclusão ou a não inclusão e não foi passada a informação e queria

aqui reiterar uma questão que é inequívoca. Que fique claro que a Câmara Municipal, para a

convocatória de dezasseis de abril,  cumpriu todos os prazos legais, temos os pareceres

jurídicos que juntamos às deliberações tomadas hoje, portanto, a ausência dos Senhores

Vereadores do Partido Socialista invocando a falta de cumprimento de prazos, claramente

não  corresponde,  os  dois  dias  úteis  foram  mais  do  que  cumpridos,  a  convocatória  foi
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enviada, com todos os assuntos, no dia onze de abril, para uma reunião que se iria realizar

à tarde de dezasseis, é importante que fique aqui clara esta situação.-------------------------------

-----  Relativamente  às  nossas  propostas  em  concreto,  no  âmbito  da  descentralização,

voltamos, uma vez mais, a tentar ser coerentes, acompanhamos o parecer da Comissão,

mas  há  aqui  uma  coerência  também  por  parte  da  Câmara  Municipal   relativamente  à

aceitação ou não aceitação.--------------------------------------------------------------------------------------

----- Uma nota relativamente à descentralização referente à educação e no âmbito Municipal,

como toda a gente sabe, nós estamos no aproximar desde a primeira leva e o contrato que

neste momento temos vai mais longe do que a descentralização, a proposta que fizemos à

Senhora Secretário de Estado foi no sentido de mantermos e esperar para podermos aderir

o mais tarde possível porque o âmbito da delegação de competências que nós temos neste

momento, nesta matéria, é mais amplo do que a descentralização prevê.--------------------------

----- A nível tanto Intermunicipal como Municipal, na área da saúde e da educação, estamos

alinhados.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

que foi aprovada é no sentido de não aceitação, não assumir a assunção de competências

intermunicipais,  na  na área da saúde,  constantes do Decreto-Lei  nº.  23/2019,  de 30 de

janeiro.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  2.2 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para Descentralização

de Competências (Lei n.º 50/2019 de 16 de agosto) – Transferência de competências

para os órgãos intermunicipais no ano de 2019 - Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de

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

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

----- “ Por aquilo que percebi, terão enviado um ofício à Senhora Secretária de Estado da

Educação  para  ver  a  possibilidade  de  nós  aceitarmos  a  descentralização  o  mais  tarde

possível porque o contrato que nós temos com o Ministério da Educação é, até muito mais

amplo do que o que existe. A minha pergunta tem a ver com uma situação que já falei aqui

algumas vezes, esse contrato que temos tem uma parte que diz respeito ao Ministério da

Educação, tem a ver com as obras na Escola Secundária Adolfo Portela, onde, todos nós

recordamos, quando assinamos este contrato, o Governo tinha um ano para fazer o projeto

de requalificação da Escola Secundária Adolfo Portela e depois para avançar com esse

próprio projeto, isso é o contrato que está assinado entre ambas as partes, está publicado

no diário da república, portanto a minha questão é, o que é que a Câmara Municipal tem

feito, ou se está a fazer alguma coisa junto do Governo sobre as obras de requalificação da
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Escola Secundária Adolfo Portela, não estou a dizer se a Câmara vai ou não fazer obras, o

que é que ela tem feito junto do Governo para que o Governo cumpra aquilo que é um

contrato assinado entre as partes, publicado no diário da republica, porque o Estado tem de

ser uma pessoa de bem e a Câmara tem obrigação de exigir isso do Estado.” -------------------

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

----- “Senhor Presidente, é um facto que essa parte do contrato está incumprida, o Governo

está efetivamente incumprido desde há uma série de anos porque o contrato previa obras

ao final de um ano a revisão do projeto e avançar com as obras.--------------------------------------

-----  Em fevereiro,  estivemos  reunidos  com a  Senhora  Secretária  de  Estado,  Alexandra

Leitão, relativamente a esta questão, voltamos a falar neste assunto, até porque, volto a

dizer, mesmo assim paralelamente a nível da reprogramação dos fundos do CENTRO 2020,

tentei ir buscar dinheiro também para a Escola Adolfo Portela, mas não foi possível, porque

ela não estava no pacto, como tal não nos permitiu chegar lá.-----------------------------------------

----- De qualquer maneira, falamos, muito seriamente, relativamente a este assunto com a

Secretária de Estado e temos vindo a falar com as Comissões de Acompanhamento que,

durante algum tempo, não foram tão frequentes como deveriam ter sido, mas recentemente

voltaram a ter a mesma cadencia, é uma falha, nós vamos continuar a insistir e qualquer tipo

de delegação de competências que venha nesta matéria é importante e absolutamente claro

que a questão das obras na Escola Adolfo Portela são determinantes, porque volto a dizer, o

contrato que nós temos está em falha, estão a falhar connosco.---------------------------------------

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

a proposta da deliberação do Conselho Intermunicipal da CIRA no sentido de aceitação de

assumir as  competências intermunicipais na à era da educação constantes do  Decreto-Lei

n.º 21/2019 de 30 de janeiro, sido aprovado por maioria, com cinco abstenções do Partido

Socialista.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 2.3 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para Descentralização

de Competências (Lei n.º 50/2019 de 16 de agosto) – Transferência de competências

para os órgãos municipais no ano de 2019 - Decreto-Lei n.º 23/2019 de 30 de janeiro; --

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

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

proposta é de  não aceitação, isto é não assumir o quadro de transferência de competências

nos termos do  Decreto-Lei n.º 23/2019 de 30 de janeiro, para os órgãos municipais e para

as entidades intermunicipais no domínio da saúde.------------------------------------------------------

------ Neste momento, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal dá por terminados os

trabalhos,  pelas  vinte  e  três  horas  e  cinquenta  e  três  minutos,  da  primeira  reunião  da

Ata da Sessão 2ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 29 de abril e 9 de maio de 2019



43

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

segunda Sessão Ordinária, designando para continuação o próximo dia 08 de maio de 2019,

pelas vinte e uma horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal,  sendo que desta forma se

consideram convocados todos os membros presentes. --------------------------------------------------
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Ata da Segunda Reunião da Segunda Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda

realizada em 9 de maio de 2019

------ Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma

horas, no  Salão Nobre da Câmara Municipal,  teve lugar  a segunda reunião da segunda

Sessão  Ordinária  da  Assembleia  Municipal  de  Águeda,  com  a  seguinte  Ordem  de

Trabalhos:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- 2.4 – Tomada de conhecimento do Relatório Semestral elaborado pelos Revisores

Oficiais de Contas; -----------------------------------------------------------------------------------------------

----- 2.5 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal da Prestação de Contas

do ano de 2018; ----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  2.6  –  Análise e votação da proposta da Câmara Municipal  para a 1ª.  Revisão

Orçamental; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  2.7  –  Análise  e  votação  da  proposta  da  Câmara  Municipal  de  Contratos

Interadministrativos para 2019; ------------------------------------------------------------------------------

----- 2.8 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de atribuição de apoio à:

-------- 2.8.1 – União de Freguesias de Águeda e Borralha; -----------------------------------------

-------- 2.8.2 – Freguesia de Macinhata do Vouga; ------------------------------------------------------

-------- 2.8.3 – União de Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira; -------------------------------

-------- 2.8.4 – Freguesia de Valongo do Vouga; ---------------------------------------------------------

-------- 2.8.5 – União de Freguesias de Recardães e Espinhel; -------------------------------------

-------- 2.8.6 – Freguesia de Aguada de Cima; ------------------------------------------------------------

--------2.8.7 – União de Freguesias da Trofa, Segadães e Lamas do Vouga; ------------------

-------- 2.8.8 – Freguesia de Fermentelos; -----------------------------------------------------------------

-------- 2.8.9 – União de Freguesias Préstimo e Macieira de Alcôba; -----------------------------

-----  2.9 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal  para Cedência  das

Instalações da antiga  escola  EB1 –  tipo P3  de  Arrancada  do Vouga,  na  Junta  de

Freguesia de Valongo do Vouga; ----------------------------------------------------------------------------

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

Apoios Financeiros no Âmbito da Participação no “Desfile De Carnaval 2019”; -----------

----- 2.11 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para desafetação do

domínio público de parcela de terreno para sua reversão – João Fernandes da Silva;---

-----  2.12  –  Análise  e  votação  da  proposta  da  Câmara  Municipal  para  Apoio  ao

Funcionamento dos Espaços do Cidadão nas Freguesias; ---------------------------------------
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----- 2.13 – 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: -----------------------------------------------------

--------  2.13.1  –  Atribuição  de  Apoios  Financeiros  às  Associações  Desportivas  da

Época 2018/2019; -------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 2.13.2 – Ajuste Direto para aquisição de serviços de solicitadoria; --------------------

--------  2.13.3  –  Protocolo  de  Colaboração entre  a  FPF,  AFA e  CMA,  no âmbito  da

realização do “Torneio Futebol/Futsal Interfreguesias Águeda 2019”; -------------------------

-------- 2.13.4 – Proposta para fornecimento de boxes, em regime de aluguer, no âmbito

de evento “AgitÁgueda”; ---------------------------------------------------------------------------------------

-------- 2.13.5 – Ajuste Direto para aquisição de serviços de manutenção de sistema de

gestão de assiduidade e bilhética nos edifícios municipais; --------------------------------------

-------- 2.13.6 – Aquisição de serviços para realização de Transportes Ocasionais de

Passageiros; --------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 2.13.7 – Adenda ao Contrato-Programa de colaboração no âmbito da gestão e

dinamização do Centro de BTT de Águeda; -------------------------------------------------------------

----- 2.14 – Tomada de Conhecimento da proposta da Câmara Municipal da Alteração

por Adaptação PDM, por força da entrada em vigor do PROFCL; -------------------------------

-----  2.15 –  Discussão da proposta do Grupo Municipal  do CDS para a tomada de

posição  da  Assembleia  Municipal  sobre  a  proposta  de  designação  do  número

máximo, permitido por lei, de representantes da Assembleia Municipal na Comissão

Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (CMDF); ---------------------------------------

----- 2.16 – Discussão da proposta do Grupo Municipal do CDS para a pronúncia da

Assembleia Municipal  sobre o Relatório da Observância  do Estatuto do Direito de

Oposição. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  2.17  –  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; -----------------------------------------------------------

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

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

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

----- Marlene Domingues Gaio – PSD; ------------------------------------------------------------------------
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----- Manuel Augusto de Almeida Farias – PS; --------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

----- Paula Cristina Lito Almeida – Juntos; --------------------------------------------------------------------

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

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

----- Luís Pina Figueiredo – Juntos; ----------------------------------------------------------------------------

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

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

----- Filipe Joaquim Pinho Dias Silva – Juntos; -------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

----- Vasco Miguel Rodrigues Oliveira – PUF de Belazaima, Castanheira e Agadão -------------

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

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

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

----- 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; -------------------

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

----- Antero Ricardo dos Santos Almeida  – PSD – Vereador; ------------------------------------------

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

aberta a segunda reunião da Segunda  Sessão Ordinária da Assembleia Municipal.------------

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

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

sessão através dos canais de comunicação, fazendo votos de uma reunião produtiva, séria

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

da Cruz e Daniela Carina Mendes  -----------------------------------------------------------------------

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

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

------ O Deputado Humberto José Tavares Moreira, que seria substituído pelo Deputado Luís

Armando Ferreira Pina Figueiredo; a Deputada Carla Eliana da Costa Tavares, que seria

substituída pela Deputada Elisa Pires; o Deputado  João Figueiredo, que seria substituído

pelo Deputado Armando Paulo Almeida Galhano;  o Deputado Rogério Matias,  que seria

substituído pela Deputada Paula Cristina Lito Almeida; o Deputado Hilário Santos, que seria

substituído  pelo  Deputado  Carlos  Guilherme  da  Silva  Nolasco;a  Deputada  Maria  João

Marques Tavares que seria substituída pelo deputado Filipe Joaquim Pinho Dias Santos; O

Deputado Gil Abrantes que seria substituído pela Deputada Maria de Fátima Sampaio e

Silva; por último o Presidente da União de  Freguesias de Barrô e Aguada de Baixo, Wilson

José de Oliveira Dias Gaio que seria substituído pelo seu Secretário  Marco Santos.----------

-----O Presidente da Assembleia Municipal recordou que na anterior reunião desta Segunda

Sessão Ordinária  foram apreciados os pontos 2.1; 2.2 e 2.3, da ordem de trabalhos, pelo

que se irá reiniciar esta reunião com o ponto 2.4 -Tomada de conhecimento do Relatório

Semestral elaborado pelos Revisores Oficiais de Contas; -----------------------------------------

----- Não havendo nenhuma intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------

----- 2.5 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal da Prestação de Contas

do ano de 2018; ----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente, as contas são as contas, espelham a atividade da Câmara durante

o ano que passou e a leitura das contas funciona sempre de acordo com aquela perspetiva

do copo meio cheio, do copo meio vazio depende da forma como olhamos para ele.------------

----- A atividade da Câmara Municipal foi bastante intensa, tivemos mais obras do que é

suposto e do que se costuma ver por aí nas nossas vizinhanças.-------------------------------------
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----- Recuperamos financeiramente a nossa situação, transitamos com um saldo de gerência

de mais de três milhões de euros o que é muito bom para as nossas contas e que nos dá

alguma tranquilidade para assumir compromissos. Tivemos um resultado positivo, baixamos

o endividamento, quer dizer que para um primeiro ano de mandato as coisas correram muito

bem.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Estamos aqui para falar de contas, como o Senhor Presidente disse, as contas são as

contas, e o que há a dizer sobre contas que nos apresentam, uma taxa de execução num

plano plurianual de investimento de vinte e dois vírgula oitenta e oito por cento. Das duas

uma, ou nos dizem que o orçamento foi mal feito ou nos dizem que a gestão da Câmara não

foi  de  acordo  com  aquilo  que  tinha  projetado.  As  convicções,  falamos  já  muito  sobre

orçamentos,  já  dei  a  minha  opinião,  não  quero  voltar  a  referi-la,  o  orçamento  é  um

documento que é regulador da atividade da Autarquia e quando o recado que nós damos às

nossas  gentes  é  que  vamos  investir  uma  determinada  quantidade  monetária  e  depois

investimos no bem estar, que é disso que falamos, das nossas gentes, menos de um quarto

que aquilo que tínhamos projetado é um mau princípio, é a minha opinião. Só temos duas

hipóteses, das duas uma,  ou fazemos um orçamento, como eu sempre defendi, de base

zero ou então temos que dar ao chinelo, aqui cada um fará o que entender.-----------------------

----- No entanto eu fui recordar aquilo que se tinha dito sobre o orçamento do ano dois mil e

dezoito  e  no  orçamento  estavam  definidos  três  vetores  estratégicos,  consolidação

orçamental,  planeamento  e  redesenho  da  estratégia  de  intervenção  territorial  e

reprogramação  e  aproveitamento  dos  fundos  comunitários,  eram  estes  os  três  grandes

vetores estratégicos definidos para o ano de dois mil e dezoito.---------------------------------------

----- Sobre o primeiro, o Senhor Presidente já falou, nós efetivamente fechamos o ano dois

mil e dezoito de acordo com aquilo que tinha sido dito no orçamento, e relembro, porque os

números,  não quero falar,  acho que todos nós já  percebemos que os números aqui  no

orçamento contam para  pouco dizia-se lá no orçamento “ há uma necessidade de voltar a

amealhar  ou  seja  há  uma  necessidade  de  aumentar  as  disponibilidades  financeiras  da

Câmara. As disponibilidades financeiras da Câmara eram, no final de dois mil e dezassete,

dois milhões trezentos e cinco , no final de dois mil e dezoito eram três milhões quinhentos e

dezoito,  permitam-me que não cite os milhares que acho que não vale a pena,  ou seja

aumentamos as nossas disponibilidades em um milhão duzentos e treze zero dez, temos

uma divida aos funcionários da Câmara, pelo reposicionamento das carreiras, de um milhão

duzentos e trinta e seis zero oitenta e oito, ou seja aumentamos as disponibilidades em um

milhão duzentos e treze, temos para pagar aos nossos funcionários um milhão duzentos e
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trinta e seis, na prática, que é o que interessa, não temos mais disponibilidades do que

aquelas que tínhamos.---------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Cumulativamente,  e  cumulativamente  é  o  que  estamos  a  falar,  aspetos  como  a

renegociação dos contratos de baixa tensão, era o que estava escrito no orçamento de dois

mil  e  dezoito,  que  representam  elevados  valores  do  imobilizado,  a  assunção  de

compromissos enquanto Autoridade dos Transportes ou a conclusão de obras que vêm do

mandato anterior e que deveriam estar já terminadas, isto era o que estava no orçamento de

dois mil e dezoito que dizia assim, ainda “ como é o caso do orçamento participativo das

edições de dois mil e quinze, dois mil e dezasseis e de dois mil e dezasseis dois mil e

dezassete  onde  o  montante  de  investimento”  desculpem  estou  a  citar  “  ronda  os

quatrocentos e setenta e cinco mil euros sem contar com os valores da edição de dois mil e

dezassete, dois mil e dezoito podendo com esta ascender a um milhão de euros.--------------- 

----- Os contratos de baixa tensão, com certeza não precisamos de falar dela, investimento,

zero.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Assunção de compromissos enquanto Autoridade de Transportes, zero.----------------------

-----  A  conclusão  das  obras  que  vêm  do  mandato  anterior   e  que  deveriam  já  estar

terminadas e permitam-me que não volte a repetir, cerca de um milhão de euros, fizemos

cento e noventa mil euros, dezanove por cento.------------------------------------------------------------

----- Intervenção territorial, atuação mais descentralizada nas freguesias, estive a ver o plano

plurianual do investimento, estive a ver as grandes opções do plano, ou eu não percebo

nada disto ou então esta mensagem não está lá.----------------------------------------------------------

----- Não esquecendo os atuais processos de regeneração urbana da cidade de Águeda,

essa sim está lá. Nós voltamos a fazer um ano, onde o pouco investimento que fizemos  foi

basicamente centrado em Águeda.  A necessidade de construção e requalificação de alguns

equipamentos estruturais para a mesma , como é o caso do mercado municipal, estas obras

não têm investimento.----------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Reprogramação  e  aproveitamento  dos  fundos  comunitários,  era  o  terceiro  vetor

estratégico para dois mil e dezoito, não fui eu que propus este orçamento, foi o Executivo e

propôs que nós este ano angariássemos de receita dez vírgula nove milhões de euros, a

Câmara recebeu, grosso modo, quatrocentos mil euros dos projetos comunitários.--------------

----- Analisando o PPI, tínhamos proposto quinhentos e dez mil euros  para equipamento

informático, investimos zero.-------------------------------------------------------------------------------------

----- Não se investiu nas residências universitárias.--------------------------------------------------------

----- Na saúde, o Senhor Presidente com certeza vai concordar comigo e com razão, isto é

uma área que é muito cara, investimos no ano dois mil e catorze, zero, no ano dois mil e
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quinze, zero, no ano dois mil e dezasseis três mil oitocentos e vinte e cinco euros, no ano

dois mil e dezassete, zero e no ano de dois mil e dezoito embora estivessem lá previstos,

cerca de quatrocentos mil euros para unidades de saúde, centros de saúde para o hospital

de Águeda, investimos zero.-------------------------------------------------------------------------------------

-----  Ordenamento do Território  para o plano de ação integradora para as comunidades

desfavorecidas,  é  para essa gente  que nós trabalhamos,  estavam previstos  duzentos  e

sessenta mil euros, investimos zero.---------------------------------------------------------------------------

-----  Outra  grande  questão  climática,  laboratório  vivo  para  a  descarbonização,  estavam

previstos quatrocentos e trinta mil euros, investimos zero.--------------------------------------------

-----  Ordenamento  do  Território,  estavam  previstos  cerca  de  cinco  milhões  de  euros,

executamos um milhão cento e trinta e três, desses, desculpem arredondar os números,

cerca de seiscentos e doze mil foram investidos em Águeda e outros cerca de duzentos e

sessenta  e  três  mil  foram  investidos  em  terrenos,  não  sei  que  terrenos  são,  mas  nas

freguesias que é o que nos é muito caro são praticamente nulos.------------------------------------

-----  Em conclusão uma taxa de vinte e dois vírgula oitenta e oito é, como diria António

Costa, poucochinho  para estarmos aqui a avaliar, o facto de darmos um recado às nossas

gentes que vamos investir e depois investirmos menos de um quarto daquilo que havíamos

prometido é com certeza um mau serviço aquilo que é transparência e desculpem  alguma

boa relação que se exige entre  o  poder  político  e as  pessoas porque é  para  elas  que

estamos a trabalhar, esta é a minha avaliação generalista de uma prestação de contas que

não é mais do que um prestar de contas do Executivo sobre aquilo que prometeu, que fez

ou não fez.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Queria-vos chamar a atenção para alguns pontos particulares depois desta avaliação

sumária que me parecem importantes. -----------------------------------------------------------------------

O primeiro deles tem a ver com o AgitÁgueda, pertenço a esta Assembleia e tenho muita

honra de o fazer ,  mas não faço corpo presente, faço-o de espírito e de alma e faço-o

sempre, com o meu jeito, pode ser mais positivo para uns, mais negativo para outros, mas

construtivo, e o Senhor Presidente com certeza que não vai deixar de corroborar comigo,

fizemo-lo assim ainda a semana passada, no dia trinta e um de julho de dois mil e dezoito,

mandei um email que se o Senhor Presidente me permitir passo a ler  “ Senhor Presidente

da Assembleia, boa noite, venho por esta via solicitar a V. Exas,  toda a informação sobre

receita e despesas do invento AgitÁgueda com menção de entidades envolvidas e motivo

quer na receita quer na despesa.  Queria lembrar a V.Exª.  que a este pedido se juntam

outros dois anteriormente feitos”. Trinta e um de julho de dois mil e dezoito, hoje estamos a

nove de maio de dois mil e dezanove. O último e-mail que recebi foi hoje às dezoito horas e
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trinta  e  seis  minutos  com  envio  de  informação.  Pergunto  assim,  vocês  andam-me  a

esconder o quê? Porque é que até agora não enviaram informação? Não foram um, não

foram dois, não foram três, não foram quatro, o que é estamos aqui a fazer? As contas são

as contas, o orçamento é o orçamento e vimos todos para aqui fazer de conta que temos

contas, não brinco com isto, em consciência quero fazer o melhor que posso. O que é isto,

se não querem dar informação dizem, eu não dou informação. ---------------------------------------

----- No dia trinta de novembro de dois mil e dezoito, depois de muita insistência, recebi

informação sobre os custos do AgitÁgueda, seiscentos e sessenta e sete mil setecentos e

dezasseis, não era isto que eu tinha pedido, tinha pedido custos e tinha pedido proveitos

como não vieram todas as informações continuei a insistir.---------------------------------------------

----- No dia sete do cinco foi-me enviada a informação sobre o balancete analítico do centro

de  custos  relativamente  ao  AgitÁgueda,  o  valor  total  dos  custos  mencionados  foi  de

seiscentos  e  noventa  e  três  quinhentos  e  trinta  e  cinco.  No  mesmo dia  pedi  mapa de

execução das GOP, os valores referentes ao AgitÁgueda eram de seiscentos e cinquenta e

seis trezentos e vinte, qual é o valor que está correto? Estou a falar de custos porque de

proveitos continuo à espera, temos uma Câmara cheia de louvores, cheia de boas práticas,

porque é que isto não se envia no dia a seguir. Senhor Presidente mandou-me um e-mail no

dia sete, no dia oito estava-lhe a responder, o que é que andamos a fazer? ----------------------

----- Eu preciso, eu quero esclarecer isto, não é uma questão de hoje é uma  questão que

transita desde trinta e um de julho não contem comigo para andarmos aqui a fazer de conta,

as contas são as contas, o orçamento vale o que vale, vimos par aqui mandar uns bitaites e

no fim vamos para casa todos contentes. O povo que lá está em casa, esse quer saber o

que é que se passa, merece-nos um bocado mais de atenção e de respeito ele quer saber,

vai com certeza divergir de mim ou concordar comigo quanto à minha opinião, agora eu

tenho que saber o que é que se passa, foi para isso que me elegeram.-----------------------------

-----  BiÁgueda,  eu já brinquei um bocado com isto, chamei-lhe bicicletas a pilhas,  se as

pessoas não perceberam um dia podemos falar sobre isto, foi motivo de alguma chacota,

com certeza  que  andou  aí  a  difundir-se  pela  internet,  mas  é  investimento  da  Câmara,

quando falei,  não falei  por acaso,  que eu não falo por acaso.  Nas GOPs de dois  mil  e

dezanove, o valor inicial para o projeto do BiÁgueda eram vinte e dois mil euros, eu pedi

informação do primeiro trimestre, descobri que o valor da dotação corrigida ou atual é de

oitenta e quatro mil  e  quinhentos euros,  porquê? Preciso de saber  porquê?  Depois  da

explicação que o Senhor Presidente aqui disse, para não armar ninguém, que nos tinham

omitido informação, quero saber o que é que se passa com isto, mais, quero saber onde é

que foram gastos os cerca de seis mil e cem euros mais duzentos e trinta e um euros que
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estão lá no mapa de execução das GOP do primeiro trimestre deste ano, onde é que eles

foram gastos? Se as bicicletas estão paradas, se as pessoas não as utilizam onde é que

nós gastamos seis mil trezentos e trinta e um euros e para que é que tivemos necessidade

de corrigir a dotação ? O que é que os Senhores pensam sobre isto? E se pensam alguma

coisa porque é que não o disseram já? Os Senhores acham que me vou esquecer disto,

desculpem, mas estou mesmo a falar a sério.---------------------------------------------------------------

----- Candeeiros fotovoltaicos, falei aqui na última Assembleia, pedi essa informação  no dia

a seguir é essa dos estratos de conta corrente da Órbita e da Miralago, desculpem estar a

falar de empresas, é mesmo assim, é para isso que nós cá estamos, é para abrirmos o jogo,

falarmos abertamente, o que é que se passa. Os candeeiros fotovoltaicos, nós investimos

no ano de dois mil e dezoito, setenta e um mil setecentos e oitenta e quatro, no primeiro

trimestre deste ano, parto do princípio que as contas estão corretas, se não estiverem peço

desculpa, já investimos setenta e nove mil setecentos e sessenta, para quê, para onde é

que foram estes candeeiros? Perguntei  aqui  na última Assembleia,  é para isso a nossa

função fiscalizadora, porque a mim disseram que havia o risco das baterias se estragarem,

mas como é que as baterias se estragam quando nós compramos para assentar. Já passei

lá em baixo, passo lá todos os dias, parece uma plantação de candeeiros”. -----------------------

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

-----  “Estive  a  ouvir  o  nosso colega  Carlos  e  fala  aqui  de alguns  pontos  que é  preciso

retificar. Relativamente à taxa de execução que ele fala de vinte e dois ponto oitenta e oito

por cento, essa taxa é única e exclusivamente relativa ao plano plurianual de investimentos,

existe também o plano que estamos com uma taxa de sessenta e oito vírgula vinte e dois

por cento que é a quarta mais alta dos últimos dez anos.------------------------------------------------

----- No primeiro ano de mandato, é verdade que há obras que transitaram para este ano, é

uma realidade devido a uma série de factos, nomeadamente o mau tempo, quero relembra-

lo que,  neste momento,  há cinco virgula  três milhões de euros de obras que estão em

execução, valor aproximado.-------------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente às contas, quero-lhe dizer que no ano de dois mil e dezoito a divida da

Câmara, em termos de empréstimos bancários,  baixou cerca de oitocentos mil  euros.  A

dívida total  da Câmara é a mais baixa dos últimos dez anos,  mesmo tendo resolvido o

problema que falou há pouco de funcionários em termos de retroativos. O resultado liquido

foi o quinto mais alto dos últimos dez anos. Os relatórios foram analisados com todo não

com detalhe, estamos aqui única e exclusivamente para falar sobre o relatório de contas de

dois mil e dezoito como um todo. O saldo de gerência em trinta e um de dezembro rondava

os três virgula cinco milhões de euros conforme o nosso Presidente há pouco disse. ----------
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----- Quero-lhe dizer também que as contas foram auditadas por um ROC e estão entregues

no Tribunal de Contas.”--------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Antes de mais quero fazer uma declaração de interesse ou desinteresse, consoante

queiram olhar para o copo meio cheio ou meio vazio.-----------------------------------------------------

----- Sou uma pessoa com percurso feito de modo extenso e profundo dentro do movimento

associativo,  reconheço  e  sempre  defendi  e  continuo  a  defender  que  o  movimento

associativo desempenha um papel fundamental nas comunidades, particularmente no nosso

Concelho, onde com tanta qualidade, substitui muitas vezes funções e responsabilidades e

atribuições  que  seriam  do  Governo  Central  ou  das  Autarquias  e  digo  isto  porque  vou

centrar-me  um  pouco  na  análise  das  transferências  efetuadas  para  o  movimento

associativo,  que  engloba  muitas  vezes  pessoas  em  nome  individual,  também  outras

situações equiparadas  nestes dois capítulos estão também as transferências para as juntas

de freguesia e das uniões de freguesias, estão também as transferências para as escolas.

Os dados fornecidos revelam que foram globalmente transferidos quatro milhões oitocentos

e noventa e três mil  euros,  é um montante  apreciável  e que digamos faz juz ao papel

descentralizador  das  Autarquias,  das  Juntas  de  Freguesia,  faz  juz  ao  investimento  na

formação, nas escolas, nas suas infraestruturas e atividades e faz juz sobretudo a cerca de

trezentos e cinquenta entidades,  entre associações de área social,  desportiva,  cultural  e

recreativa, bem como um conjunto significativo de pessoas que reforçaram este enorme e

imenso  movimento  associativo  e  interassociativo  que  dá  tanto  dinamismo  ao  nosso

Município, e por isso,  por este montante global de investimento, saúdo a execução deste

orçamento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Se a este montante de quatro milhões oitocentos e noventa e três, subtrairmos dois

milhões cento e trinta e um que foram globalmente transferidos para as Juntas de Freguesia

e para as escolas do nosso Concelho, ficam dois milhões setecentos e sessenta e dois mil

euros,  aproximadamente,  para  as  pessoas  e  para  as  coletividades  que  dinamizam  o

movimento cultural, social, associativo, recreativo e desportivo do nosso Concelho.-------------

----- Continuam a ser uma importância muito interessante e que eu saúdo.-------------------------

----- Contudo, analisando um pouco mais e detalhadamente, verifiquei que apenas quatro

por cento, destas cerca de trezentos e cinquenta entidades, estamos a falar de treze ou

catorze  entidades,  receberam  sessenta  por  cento  destes  dois  milhões  setecentos  e

sessenta e dois mil euros e se focalizar um pouco mais e reduzir para apenas o top6, se

representam dois por cento, estes dois por cento receberam quarenta e dois por cento das

transferências que foram feitas para estas coletividades. Aqui já não saúdo, é preocupante,
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é mesmo muito preocupante e se sessenta por cento destinados apenas a quatro por cento

das coletividades, representam um desequilibro imenso na iniquidade e na transversalidade

que queremos para o movimento associativo então quarenta e dois por cento conseguidos

apenas a dois por cento deste universo que tem cerca de trezentos e cinquenta agentes,

parece-me uma execução de uma política de favorecimento, desejo que assim não seja, fico

a aguardar uma explicação para este imenso desequilibro que nos deve preocupar a todos,

a mim pessoalmente fere muito porque acho que fere a equidade e a transversalidade que

deve ser concedida ao movimento associativo”. -----------------------------------------------------------

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

----- “ Caro companheiro , Pedro Alpoim, não podia deixar de aceitar o seu repto e vir aqui

responder-lhe.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Vou lembra-lo de uma coisa, a diminuição da divida está planificada, como sabe, e está

prevista em orçamento, a sua execução foi de qualquer coisa como noventa e muitos por

cento, foi assim no ano passado, há-de ser assim este ano, se nós não contrairmos, no

entretanto,  por alguma revisão orçamental algum financiamento.-------------------------------------

-----  O que me veio aqui  alertar  é uma coisa que não posso deixar de estar de acordo

consigo, atenção a taxa de execução do investimento foi de vinte e dois por cento, mas a

taxa de execução do orçamento foi de sessenta e oito por cento, o Senhor fez-me lembrar

uma história lá de casa, da família, dos meus pais. Imagine que no inicio do ano, a malta lá

em casa diz assim, vamos fazer aqui um orçamento, para as pessoas lá em casa também

nos  entenderem,  vamos  esturrar  um  bocado  de  dinheiro  na  comida,  na  escola,  nas

despesas correntes e depois vamos investir num carro novo, chega ao fim do ano e nós

compramos o porta chaves, mas o pai lá de casa diz, espera aí, nós esturramos muito mais

dinheiro a comer e a beber. Sem comparações despropositadas dir-lhe-ía o seguinte, as

despesas  correntes  não  servem  para  justificar  as  despesas  de  investimento.  Nós

propusemos aqui, foi aprovado, um plano plurianual de investimento e esse é para cumprir

como é a despesa corrente e digo isto esteja cá o Presidente da Câmara, Jorge Almeida,

eleito pelos Juntos, esteja eleito pelo PS, esteja eleito pelo PSD ou esteja eleito pelo Bloco

de Esquerda, é igual, ou amanhã um colega meu do PSD, que isto agora andam aí umas

trocas e a certa altura não sabemos a quantas anda, isto fique muito claro, seja quem for

que aqui vier que fale corretamente às pessoas, nós este ano vamos fazer isto que é isto

que temos capacidade, assim toda a gente fica a contar, se o Senhor Vereador dos números

entender posso esperar um bocadinho.-----------------------------------------------------------------------

-----  Mas  há  uma coisa  muito  mais  grave  do  que  isso,  nós  somos Órgão  Fiscalizador,

pergunto-lhe  a  si  que  me veio  cá  responder?  Por  acaso  pedi  e  quero  agradecer,  nem
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sempre podemos só criticar, o facto de me terem enviado o mapa de execução das Grandes

Opções do Plano de dois mil e dezanove, o Senhor já teve oportunidade de olhar para isso?

Já teve oportunidade de ver as alterações que aí foram introduzidas? Já viu a forma de

como é desvirtuado um orçamento que nós aprovamos? E nós tudo bem, seja quem for que

cá esteja, prometemos uma coisa ao povo, depois fazemos o que pudemos, isso é verdade,

não tenho dúvida nenhuma,  seja o Executivo que aqui  está ou outro qualquer  vai fazer

sempre o que pode, não tenho dúvida nenhuma sobre isto, como também não tenho dúvida

nenhuma que as pessoas são sérias, mal era se assim não fosse. Mas com isto tudo, nós

não podemos opinar  sobre o orçamento porque ele não serve para coisa  nenhuma,  na

última Assembleia o seu colega Humberto veio aqui dizer, vocês falam, falam, mas depois…

não fazem nada. Não eu vim aqui dizer, não concordo nada com isso, o que é isso? Isso

não é executável. Agora chegamos aqui e as contas são o que são, se nos dois momentos

principais de avaliação um é o que é e o outro também, nós estamos aqui a fazer  o quê?

Ficamos  todos  contentes,  executamos  a  despesa  corrente  que  é  a  prática  normal  em

noventa ou oitenta e tal por cento, ficamos todos contentes. Já agora, qual é o momento de

avaliação do Executivo em si, o seu trabalho, o que é que fez,? O que é que prometeu e o

que é que fez? Também é importante sermos claros quando prometemos, esta é a minha

opinião se não podemos não prometemos, se prometemos fazemos, para mim é assim. Dir-

me-á  ,  tenho  opinião  diferente,  vamos  fazer  o  melhor  que  podemos,  respeito,  eu  não

concordo, estamos a dar recados às pessoas que lá estão fora e elas gostam de ouvir, não

podemos, não fazemos, podemos fazemos é só isto que eu queria, portanto a sua taxa de

execução para mim vale muito pouco, não me leve a mal por isso, a despesa corrente é a

atividade normal da organização que respeito, que é necessária e que é muito importante,

mas não é suficiente”.----------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Venho aqui lembrar que quem falou pela primeira vez das bicicletas elétricas, nesta

Assembleia, fui eu, só que na altura como não lhe chamei bicicletas a pilhas não teve o

mesmo mediatismo do Carlos Almeida. Na altura, quando questionei essa situação, o que

me foi dito pelo Senhor Presidente da Câmara e confirmado pelo Vice-Presidente, Edson

Santos, foi que estaria a ser preparado um novo conceito e que brevemente iriam informar

sobre isso. Bem, o conceito está confirmado que correu mal e venho aqui deixar algumas

questões que já na altura perguntei pela mesma situação e até hoje nunca foi respondido,

pelo menos, se foi respondido a alguém não tenho conhecimento, são coisas muito simples.

Quantas  bicicletas  é  que  foram  compradas?  Quanto  custaram?  Onde  é  que  estão
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guardadas? Por  fim,  qual  vai  ser  o futuro  deste projeto? Vamos manter  os  parques de

carregamento, vamos retirar,qual a ideia da Câmara em relação a isto?” -------------------------

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

----- “ A matriz está mais ou menos tirada e a nossa oposição está claramente apostada em

dizer que está tudo mal que Águeda está do avesso, nós fazemos tudo mal, as coisas, se

calhar,  não  são  nada  regulares,  enfim,  de  repente  acordamos  todos  e  estamos  desta

maneira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente às contas, queria dizer-lhe que as contas que nós apresentamos, numa

Câmara qualquer aqui ao lado, daria primeiras páginas nos jornais a dizer que tínhamos tido

uma ótima performance  e  que  tínhamos  tido um desempenho  absolutamente  fabuloso,

podemo-lo ler com contas mais ou menos alinhadas mas que, se calhar ,  era bom que

fossem um bocadinho  como as  nossas.  No entanto,  aqui  temos que perceber  que nos

vamos agarrar  a alguns  pormenores e posso-vos dizer que as contas são como são e

funcionam sempre das duas maneiras o copo está meio cheio ou meio vazio, depende de

quem olha para ele ou de quem é o dono do copo.--------------------------------------------------------

----- Queria sossegar os Aguedenses, porque efetivamente neste primeiro ano de mandato

estamos muito satisfeitos com o desempenho que tivemos, primeiro porque a Câmara está

mais robusta em termos financeiros, já pagamos a divida que tínhamos aos funcionários da

Câmara,  que  a  Câmara  já  tinha  desde  dois  mil  e  nove  como  bem  dizem,  já  está

completamente sanada e as contas da Câmara mantêm-se tranquilas. Quero dizer também,

é  que  o  mandato  de  quatro  anos  tem  sempre,  sempre,  sempre  esta  questão  de  que

precisamos  de  organizar  os  nossos  trabalhos  e  quando  o  trabalho  e  sobretudo  o

planeamento que temos sofre algum tipo de alterações, como foi o caso, nós precisamos de

nos reorganizar.------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O projeto do mercado está praticamente concluído, mas tivemos que o fazer de raiz,e

demora tempo e tivemos que pagar uma revisão e tivemos, inclusivamente, que alterar  a

questão dos fundos comunitários porque nós tínhamos um milhão e qualquer coisa mil e

precisamos  de  muito  mais  para  o  mercado  que  queremos,  porque  queremos  ter  um

mercado que faça juz ao mercado de Águeda e à cidade de Águeda.--------------------------------

-----  Parece-me que vamos começar muito em breve as obras do hospital  e para essas

obras todo o processo de concurso foi gerido pelo hospital porque assim teve que ser, neste

momento, tanto quanto sei, o hospital está a aguardar o visto do Tribunal de Contas, aliás

colocaram algumas questões que nós de imediato respondemos porque a Câmara Municipal

mantem a forma e o compromisso  de pagar a grande parte componente nacional de todas

aquelas obras.------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- Também estamos a fazer o projeto do centro de saúde de Águeda, Aguada de Cima e

teremos que avançar rapidamente com o de Travassô, mas é precisos fazê-los, foi preciso

inicia-los e estas coisas por muito que nos custe, sinceramente, gostava imenso de ter estas

obras  todas  a  andar,  agora,  estou  convencido  que  as  vou  ter  em pleno  andamento  e

sobretudo com financiamento. Tivemos que tratar do financiamento, tivemos que tratar dos

projetos,  tivemos  que  tratar  da  aprovação  do  financiamento  e  dos  projetos,  todo  esse

percurso está a ser feito e muito bem. Há aqui uma parte, como diz, que me diz muito e que

fico  satisfeito  porque  é  uma  área  que  entendo  que  é  fundamental,  onde  estávamos  e

estamos mal  servidos e que vamos ficar,  indiscutivelmente,  muito melhor  no final  deste

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

----O investimento não pode ser feito por uma razão muito simples, nós ainda não tivemos

tempo de por estas obras a andar.-----------------------------------------------------------------------------

-----  Tivemos  alguns  percalços,  vou  partilhar  convosco  algum  tipo  de  percalços.  Nós

lançamos  vários  concursos,  nós  e  um  conjunto  de  Câmaras  do  País,  lançamos  vários

concursos que ficaram desertos e tivemos que repetir os concursos e curiosamente, desde

há três ou quatro anos para cá, penso que até foi o Ministro Nelson Sousa que disse há uns

dias que a industria da construção civil foi completamente delapidada e está incapaz  e fazer

face de dar resposta aquilo  que o País precisa,  porque os nossos compatriotas tiveram

todos que emigrar, aqui há bem pouco tempo, e destruíram completamente estas empresas

que ficaram e nós neste momento não temos capacidade de resposta.-----------------------------

-----  O  que  é  que  nós  temos?  Lançamos  concursos  atrás  de  concursos  e  temos  os

concursos desertos,  quando digo desertos é  que não têm respostas válidas  ou seja os

empreiteiros não vêm a estes concursos e uma das coisas que acontecem é que nós temos

que  repetir,  subir  o  preço  base  e  lá  estamos  nós  nestas  coisas,  mas  tudo  isto  são

contratempos que nos demoram meses. Temos também um conjunto de empreiteiros que

têm uma certa dificuldade, atenção, não estou a falar de Águeda, estamos a falar do País,

em cumprir prazos, não têm mão de obra e depois as obras não andam com a velocidade

que deveriam andar. Penso que acontece também com alguns privados quando pensam em

contratualizar alguém  para fazer algum tipo de obras e percebem agora, que temos um

País diferente de três,  quatro ou cinco anos atrás,  mas muito diferente e com algumas

situações que nos deveriam preocupar a sério,e que não será a Câmara Municipal que vai

ter  que  resolver  também  esta  questão,  precisamos  de  políticas  e  sobretudo  políticas

nacionais, porque nós no nosso caso e em termos locais força-mo-nos e de que maneira

para  tentarmos  ser  competitivos  e  chamarmos  gente  para  cá   e  Águeda  tem  esse

desempenho notável, notável porque é noticias nos jornais nacionais, a nós passa-nos ao
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lado, mas felizmente que o país está atento e dá conta disto, Águeda é um ótimo exemplo e

é isto que nos mantém de alguma forma tranquilos porque quando somos comparados com

os melhores, nós estamos lá e estamos bem referenciados,   e isso acontece em tantas

áreas, por isso queria-lhe dizer, de uma forma muito tranquila, que tivemos umas contas

muito certas, tivemos um ótimo desempenho, fizemos muitas coisas, preparamos muito bem

este mandato durante este primeiro ano e queria-lhe passar uma imagem de tranquilidade

para os Aguedenses porque também nós a esse nível estamos tranquilos. Nós vamos ter

Águeda mais capacitada, no final deste mandato. Nós vamos fazer muito, mas muito, muito

daquilo que nos propomos fazer e faremos tudo quanto nos ajudarem também dos outros

lados a fazer, porque, repare,  preciso rapidamente, por exemplo, a questão do hospital, não

consigo perceber porque é que se demora tanto tempo, estas entidades todas a terem um

visto do Tribunal de Contas para se poder avançar com as obras, o que é que empatou

durante este tempo todo, sabem há quanto tempo é que está do lado de lá este concurso?

Há imenso tempo. A Câmara de Águeda tem disponibilidades financeiras e quer contribuir

para  aquelas  obras,  demos  todo  o  apoio,  aliás  pagamos  o  projeto,  fomos  nós  que

mandamos  fazer  e  pagamos  o  projeto,  mais  um  projeto  porque  o  primeiro,se  bem  se

lembram, aqui há uns anos chegou a um Governo e o concurso que estava feito e que

estava,  inclusivamente,  adjudicado  e  com contrato  assinado,   pura  e  simplesmente,  foi

mandado para o lixo, tivemos que fazer novo projeto. É esta a questão que nos dá esta

tranquilidade, é este trabalho e o precisarmos que olhem também para outras questões e

para  outras  entidades,  que  essas  sim,  precisam de andar  e  de  alguma forma também

empatam este desempenho porque os seiscentos mil euros que deveriam estar no hospital

já,  estão  nas  nossas  contas,  fazem  parte  daquela  parte  que  nós  efetivamente  não

cumprimos, tal e qual como as residências universitárias, temos contratos feitos, tudo pronto

para andarmos.------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Em breve penso que vamos ter boas noticias, exemplo do que acontece com a Casa do

Adro, que as obras vão começar já de imediato, do que vai acontecer com a Alta Vila que as

obras  vão  começar  e  do  que  tem  acontecido  por  todas  as  freguesias.  Os  Senhores

esquecem-se, mas nós durante todo este ano andamos a trabalhar em todas as freguesias

do Concelho, todas.------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Este  mandato  de  quatro  anos  começou  muito  bem,  este  primeiro  ano  para  nós  é

tranquilizador, há muito trabalho feito, queria tranquilizar os Aguedenses e claramente notar

que esta é a conversa de sempre de todas as oposições.-----------------------------------------------

-----  Nós  não  andamos  a  esconder  nada,  somos das  Câmaras  mais  transparentes  que

existem,  temos  umas  contas  completamente  auditadas,  verificadas  e  temos  condições,
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inclusivamente, de mostrar as contas que poucas Câmaras terão e há uma coisa, faz parte

da estratégia da oposição pedir sistematicamente, isto e aquilo e aquilo outro, na sua ação

fiscalizadora, muito bem, mas esquecem de dizer que têm tudo isso acessível, todos os

contratos da Câmara, todos estão acessíveis, quando, às vezes, aparece aí alguém a dizer

olha isto e … atenção, ninguém levou nenhum contrato, nem nenhum papel, nem nenhuma

cópia de nenhuma fatura, as coisas estão perfeitamente acessíveis a todos os cidadãos.-----

----- Relativamente à questão do associativismo é só para lhe dizer, Senhor Manuel Farias,

que  trabalhamos  com todos  e  fazemos  questão  de  apoiar  mais,  quem mais  faz.  Essa

questão dos dois por cento, não sei onde foi fazer as contas, mas, naturalmente que as fez

de alguma forma, mas posso-lhe dizer, por exemplo um valor, este ano a Câmara transferiu

duzentos e bastantes mil euros para o Recreio de Águeda para fazer um campo que está lá

e está à vista de toda a gente, foi uma transferência que foi... podia ter sido colocada numa

rubrica de investimento, por uma questão de agilização de processo e até para envolver

uma  entidade  que  é  quem  utiliza,  quem  está  todos  os  dias  no  estádio  para  os

responsabilizar  de  alguma  maneira  optamos  por  este  caminho  que  entendemos  mais

responsabilizador da entidade que lá está, mas fizemos efetivamente, uma transferência de

duzentos e bastantes mil euros só para o campo relvado, mas a obra está lá e bem feita,

sem qualquer sombra de dúvida, porque também não nos escondemos nem nos demitimos

de podermos fiscalizar, provavelmente quer dizer isso, se for lá mais para trás, nos outros

anos  para  trás,  verifique  que  há  um equilíbrio  bastante  grande  e  um equilíbrio  que  se

manteve com toda a certeza porque se estiver atento há-de ver que todas as associações

trabalham  connosco  de  uma  forma  tranquila  por  uma  razão  muito  simples,  temos

regulamentos, toda a gente sabe aquilo que pode esperar de nós e nós normalmente não

lhe faltamos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “ Estava à espera deste momento, vir aqui hoje na prestação de contas.----------------------

----- Quando vim aqui dizer que o orçamento dos Juntos era ilegal, toda a gente aqui se

recorda,  há um tempo atrás,  fui  motivo de chacota,  sobretudo,  na bancada dos Juntos,

alguns que aqui nunca se tinham sentado, uma única vez,achavam que aquilo que estava a

dizer, naquela altura, não correspondia à verdade.--------------------------------------------------------

----- Na altura, disse- vos que a média, do mandato do Gil, de venda de terrenos era de

oitocentos mil euros e que o vosso orçamento tinha uma receita de dois milhões e meio de

euros, ou seja o vosso orçamento não tinha uma média para que aquele valor lá pudesse

estar inserido que era dos dois milhões e meio, perguntamos e aqui toda a gente se recorda,

se  havia  na  gaveta  do  Senhor  Presidente  da  Câmara  alguns  contratos  para  venda  de
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terrenos, foi-nos aqui dito que sim, que havia, podem ir ao Águeda TV estão lá as imagens

desta noite.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Tenho aqui, não sei se alguém dos Juntos tem o documento da prestação de contas,

mas a execução daquela rubrica que era de dois milhões e meio euros, aparecem aqui

quatrocentos e quarenta e seis mil  euros ou seja metade daquele que era a média dos

últimos três anos.----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Imaginemos nós que tínhamos aprovado aquele orçamento com dois milhões e meio de

euros, teríamos uma execução orçamental em torno de dezoito por cento nesta rubrica ,

teríamos empolado o orçamento da Câmara, o que poderia ter  permitido que a Câmara

gastasse mais do que aquilo que iria receber. --------------------------------------------------------------

----- O que vos quero dizer é que, antes de rirem daquilo que membros mais experientes

estão há mais tempo do que vocês dizem aqui, procurem saber se aquilo que nós estamos a

dizer  é  verdadeiro  ou  se  é  falso  porque  aqueles  dois  milhões  e  meio  de  euros  eles

apareciam no orçamento da receita e isso não é mentira nenhuma, pela primeira vez um

orçamento da Câmara, naquela altura, foi chumbado e nós não o chumbamos porque não

concordávamos com ele, porque nós no CDS achamos que quem ganha deve governar e

deve governar com o seu orçamento, agora, o orçamento tem que ser legal, e na altura foi

só isso que nós dissemos, inclusivamente, na altura pedimos que fosse feita uma revisão do

valor do orçamento da receita na parte da venda de terrenos, o que não foi feito, daí eu ter

aguardado para vir aqui hoje, porque posso-vos dizer que soube mal eu estar aqui, naquela

altura, e ver alguns sorrisos que aí estavam deste lado, porque aquilo que estava a dizer

não era mentira nenhuma e esta prestação de contas comprova exatamente aquilo que eu

disse naquela noite, portanto, há uma coisa que tenho que vos dizer, naquela noite eu tinha

razão.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente da Câmara, ouvi-o com muita atenção, gosto de o ouvir e também

gosto muito de ler o que escreve no facebook.-------------------------------------------------------------

----- Há uns anos atrás, eu falava também com um construtor sobre fazer uma obra e ele

disse-me “Tenho um trato com a Nossa Senhora de Fátima, ela não faz obras e eu não faço

milagres”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Compreendo o que disse e gostava que aceitasse também o meu repto, não discuto

saúde com o Senhor Presidente da Câmara, espero que aceite que eu possa opinar sobre

as contas da mesma.-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Fiz-lhe  perguntas  objetivas,  concisas  para  me  responder,  falei-lhe  no  projeto  de

BiÁgueda, perguntei-lhe porque é que não me mandou informação ? Não venha aqui agora
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fazer fait divers, vocês são sempre a mesma coisa, eu com toda a honestidade, com toda a

a abertura no dia a seguir à Assembleia perguntei-lhe. Repare, ando a falar nisto, e o Jorge

que me permita, não sei quem é o pai da criança, mas pode ser o Jorge na boa, falei na

questão e a mim preocupa-me,  tenho recebido,  inclusivamente,  algumas mensagens de

pessoas que por lá trabalham, preocupadas também, e quero saber, estamos aqui para

isso,  é  a  nossa  função  fiscalizadora,  se  não  é  para  essa  que  cá  estamos,  então  não

estamos cá a fazer nada. Mas se é para isso eu quero respostas. Quero respostas sobre o

BiÁgueda.  Quero respostas,  onde é que foi  investido  o dinheiro  que está nas Grandes

Opções do Plano este ano. Quero saber o que é que se passou com esta trapalhada toda.

Quero  saber  o  motivo  pelo  qual  o  Senhor  Presidente  disse  o  que  disse  na  última

Assembleia.  Quero perceber o que é que se passa com estas luminárias especiais  que

estão plantadas ali e que também já estão umas quantas em Aguada de Cima, lembro, isto

não é displicente nas bicicletas elétricas, pilhas, como vocês quiserem, chamem-lhe o nome

que quiserem,nós já esturramos, só na compre delas, setenta e quatro mil e novecentos

euros, não foram setenta  e cinco, foram setenta e quatro mil e novecentos euros porque foi

um  ajuste  direto.-------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Nos  parques  fotovoltaicos,  já  gastamos,  não  quero  falhar,  na  ordem  de  cento  e

cinquenta mil euros, desculpem, estou a arredondar os valores, quero perceber o que é que

se passa com isto, não me levem a mal, fui eleito para cá estar, gosto de perceber, gosto

que me expliquem, não gosto que me deem respostas politicamente corretas, quero que me

digam  foi  assim,  assim  e  assim,  erramos,  fizemos  certo,  se  erramos  estamos  cá  para

corrigir, se fizemos certo vamos embora. Vamos perceber o que é que foi feito na altura e

vamos para a frente, é isto que o povo está à espera. Se não, andam aqui, agora  vem o

Senhor Presidente e diz as oposições são sempre a mesma coisa...Não é para isso que

aqui estou, aliás o Senhor Presidente sabe que eu já defendi que o mapa de execução das

Grandes Opções do Plano, o mapa de execução do Plano Plurianual de Investimento,  não

são a mesma coisa, devem vir nas informações do Presidente. Já agora pergunto-lhe, nas

suas informação onde é que lá está o processo intentado contra a Miralago e a Órbita?

Onde é que está? É que eu não o vi,  posso estar enganado, o que vi  foi nas Grandes

Opções do Plano foram esturrados mais seis mil e tal euros, e temos que estar contentes,

isto é tudo um mundo de rosas, até pode ser, pode ser o que vocês quiserem, se a Câmara

não investir nenhum , então ainda fica com mais dinheiro, não tenham problemas nenhuns

sobre isto, deem-me só,  a possibilidade do seguinte, respeito muito a profissão dos outros,

de poder livremente opinar naquela, que o Estado Português e cada um de vocês, apoiou a

formar-me, porque eu respeito a vossa, quando vou a um médico, respeito a profissão do
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médico, quando vou a um advogado, respeito a opinião do advogado, respeitam a minha, só

isso, porque é que hão-de estar sempre a contrariar-me, acho que isso não é justo. Há aqui

questões que são objetivas, fiz três perguntas, BiÁgueda, preciso de respostas, AgitÁgueda,

preciso de respostas e candeeiros fotovoltaicos, preciso de respostas. Se os candeeiros que

estão lá em baixo eram do ano passado, quero saber para que é que eles foram comprados

no ano passado, só isso.------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----  “Senhor  Presidente,  precisava de um esclarecimento  prévio  porque não tenho este

número na minha memória e queria apenas confirma-lo, qual foi, efetivamente,  o grau de

execução orçamental da despesa no ano de dois mil e dezoito? Peço desculpa, não trouxe

os meus apontamentos e não tenho na memória o valor exato.----------------------------------------

----- Então o grau de execução da despesa foi de cinquenta e seis por centos, praticamente

metade do que estava orçamentado, mas tendo em conta que os tais dois milhões e meio

de euros previstos para a receita em termos de aquisição de terrenos correspondem, grosso

modo, a quatro, cinco por cento do orçamento que foi criado, a radiografia que nós temos

exata é esta.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O orçamento que aqui foi aprovado, na Assembleia, estava empolado no dobro daquilo

que era realizável. Isto num ano já é mau, agora que seja sistematicamente assim , ao longo

de mais de uma década, é que é completamente inadmissível. Foi isto, penso eu, que  aqui

veio dizer o Deputado Municipal, Carlos Almeida, do PSD.----------------------------------------------

-----  Ouvi  também  uma  questão,  muito  pertinente,  relacionado  com  as  associações  e

atribuição de verbas para as associações,  que aqui foi feita pelo Deputado Municipal do

Partido Socialista e outra que tinha a ver com as bicicletas.---------------------------------------------

----- Temos uma questão global de facto que é esta da nossa preocupação com o facto  de

sistematicamente estarmos a aprovar orçamentos que já sabemos que não são para cumprir

em grande medida, sobretudo nas despesas  de investimento e a justificação habitual que

se dava, no tempo do dr. Gil Nadais, e grande parte dos protagonistas são os mesmos,

praticamente  todos,  é  que  esse  empolamento  sucessivo  ocorria  por  causa  das

transferências que se estava à espera de se receber dos fundos europeus que depois nunca

se concretizavam, era esta a resposta tipo.------------------------------------------------------------------

----- Gostava de ter um esclarecimento, é se a justificação continua a ser  a mesma ou se há

novas  justificações,  tenho  mesmo que  fazer  este  reparo,  Senhor  Presidente,  quando  o

Senhor é confrontado aqui  com coisas que não gosta de ouvir,  vitimizasse,  faz como o

Calimero, todos são maus, esses da oposição são todos maus, fazem sempre o mesmo e

são todos iguais e dizem todos a mesma coisa.------------------------------------------------------------
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----- Senhor Presidente, foram aqui colocadas questões pertinentes e eu gostaria de ter uma

resposta concreta, há esta dificuldade que há entre o encontro daquilo  que é previsto e

aquilo que é concretamente executado a cada ano e o Senhor Presidente deveria responder

às  questões em vez de estar a culpar  a oposição, o Governo, a economia, o setor da

construção, agora talvez as freguesias porque estão a levar muito dinheiro, os funcionários

da Autarquia porque lhe levaram mais um milhão e assim sucessivamente.----------------------

-----  O  Senhor  tem  que  trabalhar  e  estamos  todos  à  espera  que  desempenhe  com

excelência o seu cargo, na circunstância concreta em que nós vivemos, não é no País das

fadas, é neste País, nesta realidade concelhia.-------------------------------------------------------------

-----  Senhor  Presidente,  é  um  conselho  que  lhe  dou,  não  ganha  nada  em  estar

permanentemente  a  vitimizar-se  com  as  circunstâncias  porque  as  circunstâncias  até  o

favorecem. Há muitas Câmaras Municipais, onde o executivo, de quem governa, não tem

maioria assegurada. Há muitas Câmaras Municipais que têm sistematicamente bloqueadas,

na Assembleia, as suas propostas e o Senhor não tem, nem uma coisa, nem outra, não

precisa de se preocupar com isso, tem todas as condições políticas para desempenhar o

seu mandato com inteira eficiência e nós esperamos isso de si, estamos cá para fazer as

críticas e levantar as questões que entendemos pertinentes e gostaríamos, se possível, de

obter as melhores respostas para elas”.----------------------------------------------------------------------

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

----- “Obrigada Senhor Presidenta da Câmara que não  pôs liminarmente em causa o rigor 

da matemática, efetivamente, já lá vão cerca de quatrocentos anos, desde a última vez que 

o rigor da matemática foi posto em causa e nessa altura Galileu teve que renunciar à teoria 

do heliocentrismo.---------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Ficou aqui a passar a ideia de que não há gravidade com esta imensa macrocefalia no 

que respeita ao investimento municipal na dinamização do associativismo.------------------------

-----  Continuo a reiterar  que é preocupante,  que eventualmente poderá levar  a partir  da

análise  destas  execuções que  se reveja  o  regulamento,  nós  hoje,  vamos ter  aqui  uma

aplicação  concreta  de  regulamento  e  nela  aparecem  muitos  extras,  muitas  situações

extraordinárias  o  que  torna  o  regulamento  uma  espécie  de  placebo,  sem  efeito,  sem

consequência porque há o instrumento das situações extraordinárias.-------------------------------

----- O Senhor Presidente referiu um investimento  específico, que terá sido um ato único, já

agora como é que se chega a este valor  de dois  por  cento das entidades associativas

receberem quarenta e seis por cento das verbas transferidas, é simples, temos o total de

quatro mil oitocentos e noventa e três milhões, como disse há pouco, foram transferidas

para as freguesias um milhão seiscentos e dezanove, foram transferidas para as escolas
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quinhentos e doze mil, subtraí este grupo das freguesias e das escolas ao montante, e deu

o montante liquido para o associativismo de dois milhões setecentos e sessenta e dois.-------

----- Efetivamente, apenas seis das coletividades receberam de transferências um milhão

cento e setenta e dois o que estes dois por cento representam quarenta e dois por cento das

verbas transferidas. A situação particular com o Recreio Desportivo de Águeda que teve de

verbas transferidas um total de duzentos e trinta e três mil quinhentos e quarenta euros,

nem sequer é a coletividade que teve a maior importância transferida, a maior importância

transferida é para uma associação de pais, não me recordo de que haja no regulamento

algo que enquadre esta transferência que acumulou trezentos e quarenta e um mil duzentos

e setenta e cinco euros, nem  me recordo de que tenha vindo a esta Assembleia a sua

ratificação,  daí que eu questiono qual foi o instrumento que permitiu transferir  para uma

associação de pais trezentos e quarenta e um mil euros, isto está ao abrigo de alguma

rubrica do regulamento.”-------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----  “  Senhor  Presidente,  com muita  calma e com toda a  tranquilidade  queria-lhe  dizer

Senhor Deputado, Miguel Oliveira, não faz parte da minha forma de ser vitimizar-me, aquilo

que o Senhor diz que é vitimização, não, é o contrário, acho que é mesmo uma necessidade

, face a esta congruência toda da oposição, sobretudo esta forma alinhada de funcionar,

quero  dizer  aos  Aguedenses  para  estarem  tranquilos  porque  esse  desempenho  de

excelência que o Senhor quer que eu tenha, estou a fazer tudo para o ter e estou tranquilo

porque estou a ver que as coisas estão a resultar bem, a caminhar no bom sentido, não faz

parte da minha filosofia de vida estar-me a vitimizar, aliás o bem e o mal agente procura-o e

mesmo até a própria sorte dá muito trabalho, não se preocupe porque não é isso, agora, tive

de lhe explicar  de alguma forma algum tipo de constrangimentos que todos nós temos,

disse aqui uma coisa bem , efetivamente, esta questão dos orçamentos empolados ou outra

coisa qualquer que lhe queira chamar é uma coisa de há muitos mais do que dez anos, é

uma coisa de sempre, mas é uma coisa de sempre em todo o lado.----------------------------------

----- Há algumas Câmaras que fazem uma coisa fantástica, que nós já fizemos um ano, que

é, quando chega ali  por volta de novembro nós fazemos uma revisão do orçamento em

baixa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Atenção, estou a explicar a si e também estou a explicar aos Aguedenses, nós somos a

única  Assembleia  que  é  transmitida  em  sinal  aberto,  também  somos  a  única  Câmara

Municipal  que tem as reuniões públicas,  integralmente públicas,  não sei se sabe mas a

maior  parte  das  Câmara  aqui  pelo  País  e  aqui  ao  lado  têm  um  período,  às  vezes

diferenciado da hora da reunião, para atender o público, porque o resto funciona à porta
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fechada, a comunicação social não vai lá dentro, portanto nós temos esta oportunidade para

os Senhores dizerem a vossa opinião mas faça-me um favor ouça também a nossa leitura

do factos, sei que custa.-------------------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente à questão do AgitÁgueda, vou pedir ao Dr. Edson para falar das contas,

também vai falar sobre as bicicletas e não tenha grandes questões a dizer-lhe relativamente

à questão das bicicletas, no outro dia, parece que disse aqui uma anormalidade, alguém

duvida que o Presidente da Câmara tem informações privilegiadas, relativamente a algumas

matérias? Que tem que fazer uma boa gestão dessa informação, alguém tem dúvidas? E

alguém tem dúvidas quando uma empresa de renome, de Águeda,está em dificuldades e

tem um problema  de  incumprimento  de  um contrato  com a  Câmara,  naturalmente  que

procuro, sabendo o que se passa, resolver as coisas. Confesso,  não fomos capazes de

resolver, para mal dos nossos pecados, toda a gente sabe agora, e foi por isso que falei, o

estado em que a empresa está, mas não tenho problema nenhum de assumir que geri muito

bem a informação enquanto foi necessário geri-la, no sentido de não piorar a situação dessa

empresa, até porque não melhorava em nada a resolução do contrato e o incumprimento

contratual que estavam a ter para com a Câmara Municipal nesta questão das bicicletas

elétricas. Está claro e à frente de toda a gente, parece que fomos daqui tremendamente

admirados com uma coisa  terrível,  quando  afinal  acho que foi  o  meu papel  e  a  minha

obrigação, fico admirado por não conseguirem perceber isso, porque uma empresa desta

dimensão, uma empresa de Águeda, mereceu, pelo menos, essa atenção da nossa parte. É

obrigação do Presidente da Câmara preservar, também, o bom nome das suas empresas,

mesmo que tenha que estar a litigar com eles por incumprimento que é o que acontece. Vou

pedir ao Dr. Edson para falar sobre esta questão.----------------------------------------------------------

----- Relativamente aos candeeiros, a aquisição foi feita em dois mil e dezassete, no anterior

mandato e temos que os ir aplicando porque temos que cumprir minimamente o contrato.”---

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

-----  “Respondendo  ao  Senhor  Carlos  Almeida,o  investimento  no  AgitÁgueda  foi  de

seiscentos e noventa e três mil quinhentos e trinta e cinco euros e noventa cêntimos, foi isto

que foi investido no AgitÁgueda.--------------------------------------------------------------------------------

-----  A receita,  como nós somos a única  e das poucas Câmaras que tem contabilidade

analítica,  contabilidade  analítica  que  já  foi  disponibilizada  e  foi-vos  informada que  essa

informação  está  na  internet,  no  site  da  Câmara podia  ter  ido  lá  consultar  a  receita  do

AgitÁgueda deu vinte e oito mil oitocentos e um euros e vinte cêntimos, essa informação

está  disponível,  podem consultar,  é  bem transparente,  assim como na analítica  está  lá

referenciado  todos  os  custos,  não  há  muito  mais  a  dizer  em  relação  às  contas  do
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AgitÁgueda,  já  tem toda a  informação das despesas,  por  fatura,  foi-lhe  enviada hoje,  é

correto, passado algum tempo, se calhar, não demos a informação na altura em queríamos

também  dar,  mas  foi-lhe  dada  toda  a  informação,  as  contas  são  transparentes,  são

fiscalizadas pelos ROCs, voltamos a dizer  tem a analítica que é feita num gabinete que é

liderado  por  um  ROC,  Jorge  Silva,  as  contas  estão  colocadas  no  site,  podem  ser

consultadas. O que me parece quanto à prestação de contas e o que se está a passar aqui ,

é que a análise, até para mim é difícil,fazer a análise a alguns lançamentos contabilísticos

que são feitos na contabilidade pública. Hoje, em conversa com os serviços administrativos

e financeiros, colocando esta questão pelas sucessivas questões que tinham em relação às

contas chegou-se a uma proposta e deixo aqui o repto, se os Senhores da Comissão de

Economia e Finanças,  desta Assembleia,  se,  se quiserem disponibilizar  para ter  alguma

informação de como é que são lançadas as contas, como é que se processa todo este

lançamento,  como  é  que  se  processa  a  contabilidade  pública,  como  é  que  os  nossos

serviços lançam as contas, para que não hajam estas dúvidas eu posso e disponibilizo os

serviços deste departamento,  para que possam quando entenderem poder-vos ser descrito

toda esta forma, porque às vezes até para nós é complicado, porque estas contas, e o Dr.

Carlos  Almeida  aparece  aí  outros  AgitÁgueda  quarenta  mil  euros,  logicamente  se

desdobrarmos  os  planos  e  as  contas  estão  todas  na  contabilidade,  só  que  estão  em

documentos diferentes, só que é muito mais fácil, se calhar, em vez de virmos para aqui

criar  a dúvida em relação às contas,  é muito mais fácil  informarmo-nos sobre elas,  nós

prestamos esse serviço e ficamos todos muito mais informados.--------------------------------------

----- Em relação ao BiÁgueda. O BiÁgueda é um projeto que fomos pioneiros em Portugal

que depois foi aplicado em Lisboa, logicamente com uma dimensão muito maior.----------------

----- Este era um processo que estava no antigo Executivo, estava com o Dr. Gil Nadais, e

quando  este  ano  estávamos  num  processo  de  finalização  deste  projeto  houve  uma

dificuldade, e essa dificuldade foi exatamente a situação da Órbita, andei perto de um ano a

insistir  com a administração da Órbita para se concluísse o  processo,  as bicicletas  e o

equipamento e o hardware está todo cá, o software foi  colocado,  houve de facto a não

conclusão desse mesmo software, que era um upgrade que não estava no contrato inicial,

era um upgrade que tinha que ser feito, o que é que permite esse software, uma gestão

deste parque de uma forma muito diferente. Se vocês se lembram, pegavam nas bicicletas e

colocavam no parque, as bicicletas não eram carregadas nesse mesmo parque, teriam que

ser colocadas na garagem da Câmara e serem carregadas, estes parques vão permitir que

as bicicletas quando estejam aparcadas estejam a carregar, segundo o software vai permitir

ter o sistema GPS, vai permitir que qualquer pessoa que chegue à estação de comboios de
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Águeda, possa pegar na bicicleta, descarregando uma app e ao mesmo tempo fazendo o

pagamento e utilizando, isto é mais um upgrade que fizemos, procuramos e queremos fazer,

esperamos nós dar-vos as respostas que vocês querem, nos próximos meses, porque é

este o projeto que estamos a desenrolar, agora com outras empresas, logicamente, se a

Órbita não deu resposta,  o que nós fizemos foi procurar chegar a quem fornecia a Órbita, e

chegamos a quem fornecia a Órbita, nesses sistemas naquilo que era possível, e que era

preciso para por o parque a funcionar, fomos à procura dessas empresas, neste momento

estamos a trabalhar  com elas,  o  valor  de sessenta e  tal  mil  euros  que vocês veem aí

cabimentados é o valor que vai custar toda este  upgrade, é o valor que achamos que temos

que pagar para termos o sistema a funcionar,  vamos ter mais três parques, compramos

mais vinte bicicletas, vamos procurar reutilizar as bicicletas antigas, portanto é isto que nós

vamos fazer .---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente,se me permite, relativamente à questão que  o Engº Manuel Farias

colocou,  parece-me que a  forma como colocou até a  nós nos induziu  em erro,  porque

pensávamos que era o apoio à atividade do associativismo, mas afinal é outra coisa , vou

pedir à Drª. Elsa para explicar porque me parece que é exatamente outra coisa.-----------------

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

----- “Relativamente à questão colocada pelo Engº. Manuel Farias,  queria esclarecer que a

Câmara Municipal tem, há muitos anos, na área da educação e em alguns casos em alguns

projetos,  nomeadamente  a  antiga  componente  de  apoio  à  família,  que  atualmente  é

denominada por AFs e sobretudo nesta área penso que, acerca de vinte anos, ou talvez

mais,  mas pelo  menos há vinte anos que a Câmara Municipal  tem parcerias  quer  com

Juntas de Freguesia, quer com IPSS e  associações de pais, para a sua dinamização e para

além disso também nas refeições escolares e no pessoal não docente, portanto são áreas

em que há muitos anos que a Câmara Municipal tem estas entidades como parceiras, mais

recentemente  no  âmbito  das  atividades  de  enriquecimento  curricular  porque  este  é  um

programa que é mais recente.-----------------------------------------------------------------------------------

---- Foi sempre uma perspetiva e sempre uma posição da Autarquia privilegiar as parcerias

locais. Todas estas áreas que referi AF, Aec  pessoal não docente, refeições, e penso que,

grosso modo, me estou a referir a todas, são questões que sempre foram tratadas desta

forma.  Todas  elas  servem para  dar  resposta  às  necessidades  das  escolas  e  de  forma

também  a  privilegiar  a  proximidade  entre  as  instituições  e  os  estabelecimentos  de

ensino.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- Queria também referir que todas estes apoios, todas estas transferências são  alvo de

aprovação  em  reunião  do  Executivo,  e  com  alguma  regularidade  nós  fazemos  essa

estimativa e depois fazermos os respetivos acertos.-------------------------------------------------

----- Queria também referir que, temos ainda os transportes escolares que não referi aqui

mas  que  entram  precisamente  na  mesma  lógica,  nesse  âmbito,  penso  que  com  esta

contextualização, no fundo percebemos o fundamento e a forma como chegamos a estas

parcerias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “ Vou informar o Plenário que esta será a última volta para depois passarmos à análise

e votação ao ponto seguinte.”------------------------------------------------------------------------------------

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

-----  “  Senhor  Presidente,  não  queria  vir  aqui  segunda  vez,  mas  como  o  Senhor  não

respondeu à questão que lhe coloquei e que foi só uma. Como é que o Senhor explica o

baixíssimo  grau  de  execução  orçamental  da  despesa?  E  sobretudo  ao  nível  do

investimento? Foi isto que lhe perguntei, o Senhor entreteve-se a fazer considerações sobre

uma questão que lhe coloquei, em vinte segundo, na última Assembleia e que parece que o

incomodou.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Senhor Presidente, o que me incomoda é que às vezes o Senhor parece que não tem

compreensão completa daquilo que está a dizer, repare, note, isso por vezes também me

acontece.  Ás  vezes  expremimo-nos  mal,  por  isso  é  que  é  importante  que  venham  cá

pessoas questionar  para nos permitir contextualizar a nossa resposta.-----------------------------

----- Já agora, mais uma questão. Senhor Presidente, a Câmara previa realizar dois milhões

e meio de euros na venda de terrenos no Parque Empresarial do Casarão, foi asseverado a

esta Assembleia que embora não houvesse documentos comprovativos, havia intenções de

compra anunciadas que atingiam um valor próximo desse. Senhor Presidente, a execução,

no tempo do Dr. Gil Nadais, nos três anos anteriores, eram oitocentos mil, em média, nos

três anos, a deste ano foi quatrocentos mil, Senhor Presidente, estamos em condições de

crescimento  económico,  estamos  em  condições  do  crescimento  da  economia  e  do

investimento, não era aquele que gostaria de ter, mas existe. Que catástrofe aconteceu que

levou ao sumiço de dois milhões e cem mil euros de receita prevista que depois não se

verificou?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Já agora, um elogio ao Partido Socialista por ter mantido este Governo uma disposição

legal que vinha do anterior Governo e que impedia que as Câmaras Municipais andassem a

fazer asneiras nos orçamentos à conta das previsões das vendas de terrenos.”------------------

----- Carlos Filipe Correia de Almeida – PSD; ------------------------------------------------------------
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----- “ Senhor Vice-Presidente, ouvi com muita atenção, tenho que lhe confessar uma coisa,

ao fim de, mais ou menos, uma dezena de anos aqui na Câmara, estava à espera que o

Senhor  me viesse  dizer  que  me explicava,  não  era  que  me punha  aqui  os  serviços  a

explicar-me.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Devo confessar-lhe uma coisa,  tenho aqui  o balancete que diz  aqui  qualquer  coisa

como seiscentos e noventa e sete mil euros , tenho aqui  também, enviado por si, seiscentos

e noventa e três quinhentos e trinta e cinco que é o balancete, certo? Também tenho aqui,

enviado  por  si,  em  novembro,  uma  listagem,  lembra-se?  Estamos  a  falar  de  custos,

seiscentos e sessenta e sete, para as pessoas que estão lá em casa,e alguns têm alguma

dificuldade, estou a falar de milhares de euros, é quase um milhão. Isto são os custos do

AgitÁgueda. Em novembro eram seiscentos e sessenta e sete setecentos e dezasseis, no

balancete analítico, tirado no dia treze de abril e o Senhor sabe quando é que mo enviou,

está aqui, são seiscentos e noventa e três, nas Grandes Opções do Plano, presumo que

toas as despesas do AgitÁgueda sejam Grandes Opções do Plano, o Senhor tem qualquer

coisa, e vou falar da verba gasta seiscentos e cinquenta e dois trezentos e vinte,, são três

números diferentes.  Por  muito  que  o  Senhor  me queira  dar  lições,  ou  quem o  Senhor

entender tenho dificuldade de perceber porque para mim um número se não for igual ao

outro, já não é igual, a matemática tem essas coisas.-----------------------------------------------------

-----  Esta  era  a  apreciação  que  lhe  queria  fazer,  mas  quanto  aos  custos  eu  estava

conversado há muito tempo. Devo-lhe lembrar que o e-mail que enviei era de trinta e um do

sete, a questão principal é o seguinte, os Senhores andaram aí, porque fazem sempre a

mesma coisa, sempre as mesmas perguntas, estou a falar de trinta e um de julho. Pedi a

informação e é clarinha e até hoje em bom abono da verdade, penso que o Senhor Vice-

Presidente  não  precisa  dos  serviços  para  interpretar  o  e-mail  que  lhe  enviei,  é  muito

clarinho, quero receitas e despesas, exatamente como lá está, não preciso de lhe ler o e-

mail, só não percebo é porque é que se portela, portela  e agora é na parte da receita, vou

continuar à espera.  Quero exatamente o que lá  está no e-mail  Senhor  Vice  Presidente,

desculpe, não me leve a mal.------------------------------------------------------------------------------------

----- Assim como as bicicletas, afinal hoje sabemos que compramos vinte bicicletas a pilhas,

sessenta e quatro mil e novecentos, já gastamos aqui mais uns trocos, elas hão-de estar aí

por algum lado e que agora temos que gastar mais sessenta paus , é assim não é Senhor

Vice Presidente? Um ajuste direto, não é isso? Um ajuste direto de sessenta e quatro mil e

novecentos euros.---------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Podemos  falar  também  dos  candeeiros,  eu  fiz  a  pergunta,  os  candeeiros  foram

comprados em dois mil e dezassete. Foram comprados para quê? Se não era para colocar
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logo para produzir energia ou lá o que é que eles fazem, porque é que só agora é que os

foram plantar lá em baixo naquele parque. Percebi na última Assembleia que eles foram

plantados porque as baterias podiam ir ao charco. Não percebo isto, e as pessoas lá em

casa  também  não,  por  muito  que  o  Senhor  Presidente  diga,  tenham  calma,  nós  não

entendemos. Compramos os candeeiros fotovoltaicos, em dois mil e dezassete , aplicamo-

los  agora,  mas  este  ano  já  compramos  mais,  compramos  mais  para  quê?  Quando  os

compramos em dois mil e dezassete eram para por onde? ---------------------------------------------

----- Porque nós temos necessidades, que são ilimitadas, e as pessoas que nos ouvem lá

em casa sabem, toda a  gente  quer  o  alcatrão à  porta  de casa,  toda a  gente  quer  um

excelente serviço, toda a gente quer ser tratada com carinho e eu compreendo o Senhor

Presidente, isso não é preciso números, nem sempre o dinheiro chega para todo o lado.

Agora comprarmos candeeiros ou bicicletas para estarem no armazém, durante um ano ou

ano e meio, é que é inadmissível .E é neste momento, na prestação de contas que temos de

falar do assunto, porque antes não dá hipótese.------------------------------------------------------------

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

----- “Nas contas dos rácios que apresentei há pouco, tive exatamente o cuidado de retirar

do montante, transferido para estas entidades, as transferências para as freguesias que na

generalidade asseguram os transportes, tirei globalmente a transferência para a Freguesia

de Valongo de trezentos e quarenta mil euros, para Águeda e Borralha de cento e noventa e

cinco, para Recardães e Espinhel, cento e sessenta e nove, para Belazaima, Castanheira e

Agadão de cento e sessenta e seis, de Fermentelos cento e cinquenta e um, Trofa, Lamas e

Segadães cento e trinta e cinco, Macinhata, cento e vinte e sete, Barrô e Aguada de Baixo

cento e  dezanove,  Préstimo e  Macieira  cento  e onze,  Aguada  de Cima cento  e dois  e

Travassô e Óis  “bola”, como se disse há pouco.-----------------------------------------------------------

-----  Tive  o  cuidado  de  também  tirar  as  transferências  para  as  escolas,  onde  estão

associadas as cantinas e os serviços de refeições, para o agrupamento escolar de Águeda,

quarenta e três mil euros, para agrupamento de escolas de Valongo, cinquenta mil, para

agrupamento de escolas de Águeda sul, duzentos e quatro mil, para a Direção Geral de

Estabelecimentos Escolares, duzentos e seis mil, para a Escola Secundária Adolfo Portela,

duzentos e quatro mil e para os Estudos Particulares da Trofa, quinze mil.-------------------------

----- Já tinha tirado estes valores, e ficaram para aquilo que é conhecido como o universo do

movimento associativo,  apenas,  este  apenas é  para  enfatizar,  saúdo o  montante,   dois

milhões setecentos e sessenta e dois mil euros, isto em números redondos.----------------------

 -----Estou  a  contestar  apenas  o  resultado  final  que  resulta  desta  equidade  e

transversalidade  que  nós  gostaríamos  que  fosse  aplicado  ao  movimento  associativo.
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Continua a ser verdade que o TOP6, as seis coletividades que mais receberam, ainda que

tendo o caso particular de uma obra no Recreio Desportivo de Águeda, representam dois

por cento deste universo e absorveram quarenta e dois por cento dos apoios concedidos ou

de qualquer outro titulo de transferências para o movimento associativo, portanto, continuou

a aguardar alguma disponibilidade para se rever.., porque se o atual regulamento conduz a

esta  situação,  em  minha  opinião,  como  cidadão  e  também  como  membro  com

responsabilidade fiscalizadora nesta Assembleia Municipal, o regulamento deve ser revisto.”

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

-----  “Venho  aqui,  mais  uma  vez,  no  seguimento  de  algo  que  foi  falado  pelo  Senhor

Presidente da Câmara Municipal de Águeda, que tem a ver com as reuniões de Câmara ,

disse aqui o Senhor Presidente da Câmara que até as faz de forma pública, não é até as

faz, tem mesmo que as fazer porque está na lei, no artigo quadragésimo nono, posso ler,

por exemplo, o ponto número dois que diz o seguinte. ” Os órgãos executivos das autarquias

locais,  realizam,  pelo  menos,  uma  reunião  pública  mensal,  aplicando  com  as  devidas

adaptações o disposto na parte final do número anterior”. Portanto, as reuniões até têm que

ser publicas, não têm que ser todas, mas, pelo menos uma, tem que ser publica.---------------

----- De forma a que todos pudéssemos ter conhecimento daquilo que se passa nas reuniões

propunha, já que não posso propor e não sou acionista ,  nem pertenço ao conselho de

administração dos jornais que, esses dois jornalistas que aqui estão sentados representam,

que a Câmara alterasse o dia, porque é curioso que a Câmara Municipal faz reuniões de

Câmara  à  terça-feira  que  é  na  hora  que,  aqui  os  nossos  jornalistas,  em  Águeda,

infelizmente,  não temos muito, temos estes dois, só que naquela altura eles estão a fechar

a edição dos jornais, eles não podem estar em dois lugares ao mesmo tempo e, até a fim de

criar  uma  melhor  imagem,  sobretudo  da  coisa  pública,  que  tentasse  alterar  o  dia  das

reuniões de Câmara porque fazer a uma terça feira, no horário de trabalho, digamos que,

também para quem é munícipe e  queira ir  a  uma reunião de Câmara também fica um

bocadinho complicado, é um bocadinho difícil faltar ao trabalho para ir a uma reunião de

Câmara porque elas realizam-se como já disse à terça-feira.-------------------------------------------

----- Foi também aqui dito que não havia Câmara nenhuma no país que fizessem reuniões

de Câmara e que elas mesmas fossem gravadas, fui ao Google e apareceu logo site de Vila

Real de Santo António, é curioso por a Câmara de Vila Real de Santo António até põe as

reuniões todas em podcast se quiser assistir, agora, à ultima reunião de Câmara de Vila

Real de Santo António, vou lá e assisto.----------------------------------------------------------------------

----- Queria fazer aqui duas proposta.--------------------------------------------------------------------------
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----- Uma que gravasse as reuniões de Câmara, de forma a que todos pudéssemos assistir,

eu enquanto Presidente de um partido político, em Águeda, gostaria de assistir a todas, mas

não posso porque elas realizam-se à terça-feira.-----------------------------------------------------------

----- Segunda proposta, que alterasse a data das reuniões de Câmara para que aqui, os

Senhores Jornalistas da Região de Águeda e da Soberania do Povo  também pudessem

estar  presentes,   porque,  acredito  que não estão,  somente por  um motivo,  porque elas

realizam-se à terça-feira, na hora do fecho da edição, só isto”.-----------------------------------------

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

----- “ Dado que, sobre esta matéria, fui aqui ver algumas literaturas que tenho para aqui e

queria-lhe dizer que, por exemplo, aqui numa Câmara, bem ao lado, que é do seu partido

diz o seguinte, primeiro, a hora é às catorze e trinta na mesma, não é à terça, é à quinta, e

diz o seguinte: - “ realizar duas reuniões ordinárias mensais, as segunda e últimas quinta-

feiras de cada mês, na sala de reuniões do executivo municipal,  com inicio às catorze e

trinta,  sendo  a  última delas,  e  só  a  última,  pública,  fixando-se  a  intervenção  aberta  ao

público um período de trinta minutos, após o encerramento da ordem do dia.” Veja bem,

relativamente aquilo que nós fazemos, o quanto poderiam melhorar.-------------------------------- 

----- Mas, vamos ver outra, também aqui muito perto, que diz o seguinte: - “ O Executivo

Municipal,  deliberou  fixar  a  periodicidade  quinzenal  para  a  realização  das  reuniões  de

Câmara ordinárias que terão lugar na primeira e terceira quinta-feiras, com início às quinze e

trinta. As reuniões a realizar na primeira semana de cada mês, serão públicas,  sendo o

período de intervenção do público fixado,  a partir  das dezassete e trinta.  As reuniões a

realizar  na  terceira  semana,  serão  privadas.”  Aí,  mesmo  que  quisessem  e  tivessem

disponibilidade, não iam ver , não estavam lá. Aqui têm que estar na redação, percebo o

vosso  problema,  já  tentamos  verificar  essas  situações,  e  efetivamente  acontece  desta

maneira. Nos outros lugares, não vale a pena, ficam à espera que o Senhor Presidente da

Câmara diga alguma coisa no final que possa fazer, porque é isto que nós temos.--------------

-----  Já  agora,  digo-vos,  todas,  todas  as  Câmaras  aqui  à  volta  têm  este  tipo  de

procedimentos, uma reunião, pelo menos, é privada, não gravam nenhuma, nem som nem

imagem e também não gravam Assembleias Municipais, nós estamos já num patamar muito

acima, mas muito acima. Era bom que falassem dentro das estruturas dos vossos partidos,

afinal de contas, os Presidentes das Concelhias daqueles partidos também gostariam de

verificar essas reuniões, era interessante, como se vê,  é esta coisa que muitas vezes não

dá a credibilidade necessária aos partidos,  porque na oposição são uma coisa,  quando

estão na situação, são completamente o contrário, mas nós fizemos, nós tornamos reuniões
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públicas  e  temos esta  transmissão,  a  Câmara garante  a  transmissão desta  Assembleia

Municipal, coisa que não existe em mais lado nenhum.--------------------------------------------------

----- Caro Miguel Oliveira, queria-lhe dizer uma coisa muito simples, confirmo que às vezes o

nosso entendimento não vai onde o outro quer que vá. Há bocado quando me perguntou

porquê da baixa execução e  dessas questões todas, respondi-lhe, e o Senhor foi Vereador

no último mandato, que é uma coisa, como disse e muito bem, que tem décadas e que é

assim aqui e é assim em todo o lado. Parece que é um drama aqui quando não é drama nos

outros  lados,  e  não  é  drama,  nem  pode  ser,   também  disse  outra  coisa,  há  algumas

Câmaras que no final do ano fazem uma revisão orçamental em baixa….aparecem com

grandes execuções,  mas são  as  que fazem esse  processo,  e  nós  fizemos uma vez,  o

Senhor era Vereador, só uma vez, num ano, lembra-se disso, foi o recorde em termos de

execução porque nos outros anos, tranquilizem-se todos, estávamos em linha com aquilo

que nós temos agora, aliás se for ver nos três últimos mandatos, são os números que temos

todos disponíveis, este está longe de ser a pior performance relativamente a isso.--------------

------ Falou na questão dos lotes do Parque Empresarial que nós estávamos a propor, tenho-

lhe a dizer, com um misto de alegria e de tristeza, mas não me quero queixar com alegria,

que o estudo de impacto ambiental,  finalmente, temos a indicação que cumpre todos os

requisitos, cumprem já os trinta dias que são necessários, estamos à espera, que o membro

do Governo respetivo, emita a declaração de impacto ambiental para que nós possamos

avançar com as obras que iniciamos só naquela fase e que não podemos continuar, e lá

está, investimos menos.-------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Isto implicou uma coisas muito simples,  é que nós temos terrenos sinalizados,  que

existem os tais contratos de promessa e que não pudemos efetivar a venda, porque não

podíamos celebrara a escritura, porque não tínhamos a declaração de impacto ambiental. E

sabe porquê, estamos a falar  da ampliação da segunda fase do Parque Empresarial  do

Casarão que é uma área muito maior do que a primeira fase, aliás posso-lhe dizer que

temos já duas empresas instaladas nesta fase de ampliação, foi possível instala-las desde

já,  estou  a  falar  da Sakthi  e  da  Ciclofapril  porque eram empreendimentos  de  interesse

nacional, classificados como PIN e que cumpriam um conjunto de requisitos que permitiram

que pudessem avançar, conforme a lei. Os outros não, porque não tínhamos a declaração

de impacto ambiental, que estas coisas demorem estes tempos todos no nosso País  e que

penso, tenho quase a certeza, que nos outros países é tudo mais rápido, é verdade, mas

que não me estou a queixar não, estou muito feliz porque já temos a DIA, o que quer dizer

que em breve vamos fazer escrituras, e mais em breve vamos avançar com as obras do
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Parque Empresarial, como sabem, começamos e não podemos acabar porque nos faltava a

Declaração de Impacto Ambiental.”----------------------------------------------------------------------------

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

----- “ É só dizer ao Dr. Carlos Almeida, o seguinte: - para estarmos aqui, também é preciso

estarmos  aqui  de  boa  fé  e  sabe  muito  bem  que  tem  números  diferentes  que  pediu

documentos  e  na  altura  quando  os  pediu  eu  disse  que  não  os  tinha  finalizado,  os

lançamentos estão todos feitos, contabilisticamente de uma forma oficial, não lhe posso dar

o valor final, ,mas também lhe disse que havia um Excel, que é esse que mostrou, e tem

que o dizer aqui, que havia um Excel feito pelos serviços, uma forma de controle de contas

nosso, e que lhe ia dar e enviar mas que era só meramente só para ter uma ideia dos

valores, isso nunca seria usado como valor oficial, é preciso estar de boa fé nestas coisas e

também é preciso estar  de boa fé e dar conta que nós estamos aqui a falar  de coisas

completamente  opostas   o  que lhe  disse  aqui  é  da boa fé  também,  quando  disse  que

disponibilizava os serviços da Câmara, parte administrativa e financeira para que qualquer

pessoa, qualquer deputado se tivesse intenções de perceber melhor estes meandros das

contas, como é que se lançam e como é que se podem verificar e analisar as contas, eu iria

disponibilizar,  o  que eu digo é  preciso estar  de boa fé,  quando vem para  aqui  mostrar

números diferentes,  como se  eles  existissem,  como se  eu  não  soubesse  o  que  é  que

andava aqui a fazer, isso é estar de má fé Carlos Almeida. O que lhe vou dizer e repetir, são

seiscentos e noventa e três mil  quinhentos e trinta e cinco euros e noventa cêntimos o

investimento do AgitÁgueda e a receita são vinte e oito mil oitocentos e um vírgula vinte

cêntimos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Peço desculpa, não quero ofender, o que quero dizer é que foi má-fé, se lhe digo que

vou-lhe enviar um documento e faz desse documento um documento oficial Carlos Almeida

é estar de má-fé, mostrando, querendo mostrar e passar a mensagem de que não sabemos

o que é que andamos a fazer,  não faz sentido.  Peço para a próxima vez, mando e vai

aguardar, quando os documentos estiverem lançados e forem oficiais, aguarda que eu hei-

de-lhos enviar.”------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----  “Senhor  Presidente,  só uma nota  para responder  ao Eng.ª.  Manuel  Farias  e tentar

esclarecer, o que falou, peço desculpa,  porque a questão do estádio não tem nada a ver,

por uma razão muito simples, o que está a falar que é apoio ao associativismo, não é, nós

estamos a falar de contratos que temos com associações de pais, com juntas de freguesia e

com IPSS's, para investimento na escola, para fazer face a necessidades da escola, não

estamos a falar aqui de qualquer tipo de apoio a associativismos, a questão de apoio ao
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associativismo é outra coisa, é tratado noutras rubricas, por isso é que achei muito estranho

haver dois por cento de associações que levariam…, não pode ser, não é nada, estamos a

falar  aqui  porque  são  poucas  as  associações,  não  são  tantas  assim  que  têm  estes

contratos,  aliás  a  maior  parte  das  juntas  de  freguesia  têm  protocolos  e  contratos

interadministrativos connosco para satisfazer este tipo de necessidades das escolas, que é

investimento nas escolas, AEC's  e tantas outras coisas e as associações são muito poucas,

por isso é que me está a falar que são duas ou três associações que não é. A questão do

associativismo é outra coisa e o apoio ao associativismo, que não haja confusão, eu percebi

mal, quando falei na questão do estádio, estava a pensar noutra coisa, o estádio não é para

ai chamado”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Não havendo mais intervenções acerca do ponto 2.5 – Análise e votação da proposta

da Câmara Municipal da Prestação de Contas do ano de 2018, o mesmo foi colocado à

votação sendo aprovado por maioria, com seis votos contra e duas abstenções do Grupo

Municipal  do  PSD,  seis  abstenções  do  Grupo  Municipal  do  Partido  Socialista  e  três

abstenções do grupo Municipal do CDS.----------------------------------------------------------------------

-----  2.6  –  Análise e votação da proposta da Câmara Municipal  para a 1ª.  Revisão

Orçamental; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----  “A  celebração  dos  contratos  interadministrativos  com  as  Juntas  de  Freguesia,

percebemos nessa altura que tínhamos que proceder a uma revisão orçamental, do saldo

que temos dos três milhões e qualquer coisa que temos de saldo de gerência estamos a

utilizar  para  apenas  oitocentos  mil  euros  nesta  revisão  orçamental  e  as  rubricas  estão

perfeitamente esplanadas.”---------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Caro Presidente, primeira observação vai para V. Exª. , até porque os pedidos foram

feitos a si, relativamente ao ponto anterior, pedi a defesa da honra e o Senhor não ma deu,

só estou aqui  a pedir  que fique registado, a si  compete-lhe gerir  estas Assembleias,  ao

contrário do que disse na última não é para mandar, é para gerir mesmo, não me leve a mal

por esta observação.-----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente à má-fé ou não má-fé”.-------------------------------------------------------------------

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

-----  “Senhor Deputado, não vá por ai,  porque retiro-lhe a palavra,  revisão orçamental,  o

assunto está tratado. ----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Não vai utilizar a defesa da honra noutro assunto.---------------------------------------------------
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----- Pedi quando foi a revisão do orçamento que se especificasse o que é a ofensa da honra

e da consideração, não o quiseram fazer, entenderam e passaram a bola, aliás deixei claro

que  essa  era  uma decisão  minha,  eu  por  mera  cautela  e  para  me salvaguardar  fui  à

jurisprudência  e  lá  está,  como  há  aqui  vários  advogados  felizmente,  sabem  que  nós

podemos definir aquilo que está lá, mais ou menos, não há objetividade nisto, agora dizer-se

que utiliza  ou não boa fé,  não ofende aqui  ninguém. Demonstrem-me no futuro que tal

aconteça,  fundamentam-me isso legalmente.  Desculpem,  tenho que ter  critérios.  Senhor

Deputado,  enquanto  Jurista,  permita-me  esclarece-lo,  um acórdão  que  posso-lhe  dar  a

referencia, onde o que se discutia eram as seguintes expressões “Tu foste para a Junta de

Freguesia porque andas cheio de fome, se não fosses para a Junta de Freguesia tinhas

morrido à fome”, expressão como esta, sabe o que é que o tribunal considerou? Não há aqui

nenhuma ofensa à honra ou à consideração.----------------------------------------------------------------

----- O que estou a dizer, e estou a dizer aqui ao Plenário,  eu tenho que ter um critério para

se criar aqui alguma ordem também nisto, senão, o que tenho assistido para trás, o que eu

assisti já no pouco tempo que aqui estou é que de facto qualquer coisa é defesa à honra e

consideração, tudo serve para isso, não é isso que a lei diz, não é isso que se pretende, por

isso a minha interpretação é esta, os Senhores têm os meios que entenderem, façam o que

entenderem,  vou tentar  ser  justo e coerente,  quando entender  que existe de facto uma

ofensa à honra e à consideração, garanto-vos que da minha parte têm toda a colaboração.

Agora,  não é só porque alguém diz  isto,  aquilo  ou aquilo  outro e  como vos disse este

acórdão está na internet, há vários, este foi só para ver uma referência, por isso entendo

que aqui, de facto, é um diálogo que, aliás é o que se diz aqui, é um diálogo normal que, se

calhar, o Senhor Deputado, Carlos Almeida, iria dizer assim; - o Senhor é que está também

de má-fé, e ele iria dizer; - agora quero eu a defesa da honra. Não é isto que pretende a lei,

não é isto que pretende o regimento, nem é isto que nós pretendemos, aliás  já estamos

aqui,  precisamente  há  duas  horas,  a  tratar  de  um  assunto  onde  pouco  se  falou  do

orçamento, a não ser o Dr. Carlos Almeida que tocou em alguns pontos do orçamento , de

resto andamos aqui a falar de luminárias e de bicicletas, quando o que está aqui em causa

são contas,  por isso compete-me a mim decidir  estas situações,  tendo neste momento,

também enquanto Jurista, que não há nenhuma violação e garanto-vos que quando houver

serei o primeiro a deixar que a pessoa que se sente ofendida ou que foi ofendida se venha

aqui defender.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Por isso, Senhor Deputado, agradeço que, já na sequência daquilo que disse ao Sr.

Engº. Hilário Santos, da última vez, que não lhe dei a palavra e ele respeitou, agradeço que
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me respeite também e faça o favor de fazer as considerações que achar relativamente a

este ponto” .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “ Senhor Presidente, respeito-o com toda a certeza, disse-me que não era para falar,

sobre isso, eu não vou falar. Espero é que também me respeite e não parta do pressuposto

de coisas que eu nem sequer disse, mas V. Exª. fê-lo, só peço esse favor, é que não parta

do pressuposto de dizer coisas que eu nem sequer disse.----------------------------------------------

-----  Senhor  Presidente,  nós,  para  sermos  rápidos,  curtos  e  grosso.  Basicamente,  esta

revisão orçamental o que propõe é uma integração no orçamento de partes do saldo da

gerência, nós gostávamos muito mais que este orçamento fosse, tal como aconteceu no

anterior, e tivemos o cuidado de o dizer, um orçamento exequível, portanto, a  tendência de

voto do PSD vai-se manter, os nossos Presidentes de Junta, nesta matéria têm a liberdade

de voto”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Não havendo mais intervenções acerca do ponto 2.6 – Análise e votação da proposta

da Câmara Municipal  para a  1ª.  Revisão  Orçamental,  o mesmo foi  colocado  à  votação

sendo  aprovado  por  maioria,  com  quatro  votos  contra  e  duas  abstenções  do  Grupo

Municipal do PSD  e três  abstenções do grupo Municipal do CDS.-----------------------------------

-----  2.7  –  Análise  e  votação  da  proposta  da  Câmara  Municipal  de  Contratos

Interadministrativos para 2019; ------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Cá estamos uma vez mais a aprovar contratos interadministrativos e apoios, são um

conjunto de itens que vamos ter aqui para votação que, em termos formais são diferentes,

mas na essência são a mesma coisa.-------------------------------------------------------------------------

------ O que quero explicar é que, quando se trata de uma competência da Câmara que é

delegada na Junta de Freguesia, que a Junta de Freguesia se propõe executar e que é

enquadrável  nas  competência  da  Câmara,  celebramos  contratos  interadministrativos,

quando  essa  competência  é  única  e  exclusivamente  do  lado  da  Junta  de  Freguesia

celebramos contratos programa de apoio, é a única diferença que está, porque no fundo

estamos aqui a apoiar investimento a ser  realizado no Concelho pelas Juntas de Freguesia.

----- Os contratos que já temos, e que foi no fundo a prorrogação dos do ano passado, que

não foram executados, estes que agora vêm aqui mais os acordos de execução que com o

sabem foram acordados com valores iguais para todos os anos e para os quatro anos de

mandato, colocam-nos, uma vez mais, a nível do melhor que se faz no apoio às Juntas de

Freguesia que é um facto inegável,  há aqui um reiterar de confiança na capacidade das

Juntas  de  Freguesia  com a  sua  maior  proximidade  de  executarem,  muitas  vezes,  com
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menos,  mais  rápido  e  isso  é  valorizado  pela  Câmara  Municipal,  nestas  parcerias  que

estamos aqui para fazer e que naturalmente temos toda a intenção de continuar a fazer e

que já vêm sendo uma prática desde alguns anos.--------------------------------------------------------

-----  É com muita satisfação que apresento aqui mais este pacote que foi primeiramente

acordado com os Senhores Presidentes de Junta e corresponde indiscutivelmente a pedidos

de obras efetuadas por eles”. ----------------------------------------------------------------------------------

----- Não havendo intervenções acerca do ponto 2.7 – Análise e votação da proposta da

Câmara Municipal  de Contratos Interadministrativos para 2019,  o mesmo foi  colocado à

votação sendo aprovado por unanimidade.------------------------------------------------------------------

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

----- 2.8 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de atribuição de apoio à:

-------- 2.8.1 – União de Freguesias de Águeda e Borralha; -----------------------------------------

-------- 2.8.2 – Freguesia de Macinhata do Vouga; ------------------------------------------------------

-------- 2.8.3 – União de Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira; -------------------------------

-------- 2.8.4 – Freguesia de Valongo do Vouga; ---------------------------------------------------------

-------- 2.8.5 – União de Freguesias de Recardães e Espinhel; -------------------------------------

-------- 2.8.6 – Freguesia de Aguada de Cima; ------------------------------------------------------------

--------2.8.7 – União de Freguesias da Trofa, Segadães e Lamas do Vouga; ------------------

-------- 2.8.8 – Freguesia de Fermentelos; -----------------------------------------------------------------

-------- 2.8.9 – União de Freguesias Préstimo e Macieira de Alcôba; -----------------------------

----- Como é normal neste tipo de situações , falaremos na generalidade e votaremos ponto

a ponto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Senhor Presidente quer usar da palavra?---------------------------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente, há um bocado falei genericamente de todos, portanto, agora, este

desdobramento que foi feito em termos de apoios, não é nem mais nem menos do que a

operacionalização  daquilo  que  falamos,  no  fundo  com  equidade,  é  efetivamente  a

celebração destes acordos, destes apoios às Juntas de Freguesia”.---------------------------------

----- Não havendo intervenções acerca da proposta da Câmara Municipal de atribuição de

apoio à: 2.8.1 – União de Freguesias de Águeda e Borralha, o mesmo foi colocado à

votação sendo aprovado por unanimidade.-----------------------------------------------------------------

-----  2.8.2 – Freguesia de Macinhata do Vouga, o mesmo foi colocado à votação sendo

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

----- 2.8.3 – União de Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira,o mesmo foi colocado à

votação sendo aprovado por unanimidade.------------------------------------------------------------------
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-----  2.8.4 – Freguesia de Valongo do Vouga,  o mesmo foi  colocado à votação sendo

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

-----  2.8.5 – União de Freguesias de Recardães e Espinhel,  o mesmo foi  colocado à

votação sendo aprovado por unanimidade.------------------------------------------------------------------

-----  2.8.6  –  Freguesia  de  Aguada  de  Cima,  o  mesmo foi  colocado  à  votação  sendo

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

-----  2.8.7 – União de Freguesias da Trofa, Segadães e Lamas do Vouga,  o mesmo foi

colocado à votação sendo aprovado por unanimidade.---------------------------------------------------

-----  2.8.8 – Freguesia de Fermentelos, o mesmo foi colocado à votação sendo aprovado

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

----- 2.8.9 – União de Freguesias Préstimo e Macieira de Alcôba,o mesmo foi colocado à

votação sendo aprovado por unanimidade.------------------------------------------------------------------

 -----  2.9 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para Cedência das

Instalações da antiga  escola  EB1 –  tipo P3  de  Arrancada  do Vouga,  na  Junta  de

Freguesia de Valongo do Vouga; ----------------------------------------------------------------------------

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

----- “ Senhor Presidente, há um protocolo celebrado entre a Câmara e a Junta de Freguesia

de Valongo do Vouga, cuja operacionalização não se tem vindo a verificar de ser a mais

eficaz, até porque na escola em causa estão lá um conjunto de serviços que a Junta precisa

de manter, nomeadamente, a questão da cozinha com a qual tem contratos com a Câmara

Municipal para fornecer alimentação a alunos das escolas e que tem de usufruir daquele

espaço e isso não foi acautelado no anterior contrato.----------------------------------------------------

 ----- De forma a que a Junta possa gerir muito melhor aquele espaço com as associações

da Freguesia e nomeadamente com outra instituição que ali está, a “Assoartes”, passando

para  a  Junta  com  essa  maior  proximidade  que  temos  e  que  reconhecemos  de  maior

capacidade de fazer melhor, porque está mais próxima, e com outra sensibilidade que a

Câmara  não  tem,  poder  gerir  muito  melhor  este  espaço,  é  este  o  motivo  porque

pretendemos celebrar aqui este contrato interadministrativo das antigas escolas primárias de

Arrancada para a Junta de Freguesia.”-----------------------------------------------------------------------

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

-----“Senhor  Presidente,  agradecia  só  alguns  esclarecimentos  porque  me  parecem

importantes .----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Diz aqui, passo a ler - “ Efetivamente, ocorrido mais de um ano, a escola de música

ainda não se encontra a operar,  verificando-se ainda que o direito de superfície não foi

registado a favor da Freguesia”----------------------------------------------------------------------------------
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----- Primeira pergunta a “Assoartes” está lá? --------------------------------------------------------------

----- Segunda pergunta, está articulado com à “Assoartes” ? ------------------------------------------

----- Nós temos obrigação e queremos, naturalmente, dar todas as ferramentas que estão ao

nosso alcance às Juntas de Freguesia, também não queremos por essa via, naturalmente,

penso que todos perceberão,  prejudicar,  por  alguma forma,  as associações locais,  com

certeza no âmbito do primeiro protocolo que foi feito, podem ter legitimas expirações. Já

agora, penso que o primeiro protocolo era de cinquenta anos e este é de vinte, é isso?

Portanto,  há  uma  diminuição  do  prazo,  já  agora  se  me  pudesse  elucidar  sobre  isso,

agradecia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “ Senhor Presidente, queria só dizer que em relação à primeira questão, a “Assoartes”

está  num outro  pavilhão,  onde  já  estava  e  se mantém,  e  na nossa perspetiva  não  sai

penalizada,  nem o  objetivo  é  penalizar  quer  quem  que  seja,  única  e  simplesmente  do

protocolo anterior o objetivo da cedência era, cedíamos a escola para lá ser instalada a

escola de música.---------------------------------------------------------------------------------------------------

---Estamos nós a dizer que há ali um espaço que, entende a Junta de Freguesia e parece

que é fácil percebermos que pode ser perfeitamente partilhado e tem que ser partilhado, até

porque lá está também a cozinha onde funciona e que não é contemplada minimamente

neste protocolo anterior que, nós agora revogamos e que estamos a fazer este novo que

acautela, na nossa ótica, esta multiplicidade de usos que me parece perfeitamente possível

e desejável naquele espaço.-------------------------------------------------------------------------------------

----- Agora, a “Assoartes” com o acordo que existe com a Junta de Freguesia, vai na mesma

ser instalada lá.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Na face ao esclarecimento solicitado, obviamente que também me pareceu pertinente

vir  aqui  ao  Senhor  Carlos  Almeida  explicar  o  porquê  da  essência  deste

problema.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Efetivamente, quando entramos em funções, existia um protocolo datado de julho de

dois mil e dezassete, e quando começamos a deparar com a interpretação dos documentos,

verificamos uma coisa extremamente curiosa,  é que tinha acabado de ser  assinado um

protocolo onde, a partir daquele dia que tomamos posse, teríamos que ir pedir autorização a

uma associação para podermos confecionar refeições para a Câmara Municipal. Desde logo

aqui,  gerou-se  um conjunto  de  interpretações  e  de  práticas  que  efetivamente  poderiam

conferir diversos problemas. Nesse sentido, abordamos a Câmara Municipal e fomos vendo

ao longo do tempo quanto este contrato está completamente desajustado, não só por esta
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via quando se cede faz a entrega de um edifício na sua totalidade com esta implicação

porque estes protocolos em termos de prestação de serviços com a Câmara Municipal, já

existiam, já existem há alguns anos a esta parte e continuam a existir, efetivamente, este

era um problema.---------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Para além disso, o protocolo é claro e objetivo, é feito com a Junta de Freguesia com

destino,  exclusivo,  à  associação  de  música,  sendo  que,  todas  as  despesas  de

transformação do edifício e preparação para a atividade da associação e os seus custos de

manutenção ao longo de cinquenta anos eram da exclusiva responsabilidade da Junta de

Freguesia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Obviamente  que  financeiramente  esta  situação  era  completamente  incomportável  e

também começamos a abordar a Câmara nesse sentido e dar conta da impossibilidade de

tratarmos o assunto deste modo. Por tal parte, a cozinha e não só, a cozinha tem também

um refeitório que é hoje um espaço polivalente, é hoje um espaço que é utilizado por todas

as associações da Freguesia onde desenvolvem eventos de ordem gastronómica e que lhes

permitem arrecadar receitas. Com o protocolo que ia ser colocado em vigor, nós teríamos

que ir pedir autorização a essa associação para que qualquer outra associação pudesse

utiliza-la.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Era um conjunto de incongruências que não seriam de bom tom  nem passíveis de ser

praticadas. O que levou a Junta de Freguesia a abordar o protocolo e a Câmara Municipal

foi este desafio, tivemos o cuidado de ao longo deste tempo, estamos acerca de um ano e

meio  em  funções,  de  com  a  associação  termos  conversas  diárias,  semanais,  estamos

presentes num conjunto de atividades, não só começamos por fazer nós próprios, Junta de

Freguesia,  algumas intervenções de construção,  com vista a que a associação pudesse

paulatinamente e com custos controlados fazer uma transposição serena para esse edifício,

pois, as instalações que atualmente existem, não conferem, nem só dignidade aquilo que a

associação potencialmente pode desenvolver como, inclusivamente, acarreta sérios perigos

que nós, enquanto Junta de Freguesia, temos que limitar o tempo porquanto está em causa

a integridade de crianças no atual edifício que ali existe.-------------------------------------------------

----- A verdade é esta, ano e meio decorrido, não foi possível e não vale a pena estar aqui a

falar de fatores,  não foi  possível esta transição ser feita,  porque as decisões da própria

associação foram sempre ou retardadas ou por motivos internos não levadas em prática e

não  foram  consideradas,  foi-lhes  pedido  uma  clarificação  do  protocolo,  nós  fomos

conversando com a Câmara Municipal no sentido de tratarmos este processo o mais rápido

possível  para permitirmos à associação que houvesse uma clarificação destes poderes e da
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extinção do que era o edifício em termos da sua possibilidade de função, mas as coisas

também demoram o seu tempo, efetivamente, combinou-se agora com este novo protocolo.-

-----  Quero com isto também dizer que a associação nunca esteve em causa a possível

cedência ou não do edifício à associação em causa, até porque, a Junta de Freguesia, e

esta Junta de Freguesia, desde o primeiro dia, tem pautado a sua atuação com uma relação

muito estreita com a associação em causa, ao ponto de comparticipar em muitos dos apoios

a essa associação assim como o faz com todas as associações existentes na Freguesia,

mais, o espaço em questão deste edifício mais centralizado no refeitório ou polivalente e a

cantina servem precisamente para uso de todos e vai continuar assim. Era impossível que

na prática, nós tivéssemos que estar a pedir à associação de música que cedesse o espaço

à Junta de Freguesia para prestar o serviço diário que tem com a Câmara ou qualquer outra

associação que se permitisse utilizar naquele contexto.--------------------------------------------------

----- Portanto, o que está em causa é tão simplesmente quanto isto, há aqui fatores que

eram incomportáveis não só do ponto de vista financeiro como daquilo que não foi previsto,

que foi a cedência na totalidade do edifício, quando na prática não poderia ser, não quero

dizer com isto, permita-me esta Assembleia e aos Senhores Deputados, não me alongarem

muito  em  conversas  mais  sobre  aquilo  que  está  em  curso,  porque  nós,  diariamente,

continuamos a falar com a associação e iremos continuar a falar com a associação e iremos

continuar  a  apoiar  a  associação  porque  Valongo  do  Vouga  é  uma  Freguesia  rica  do

associativos, vive no ano de dois mil e dezanove uma fase de impulso e com dinâmicas

interessantes e nós queremos manter isto, seja com a associação em causa, associação de

música “Assoartes”,  seja com todas as outras associações,  os processos têm é que ser

transparentes porque quando colocamos e podemos falar com boa fé nos assuntos, mas

quando os pomos por escrito temos também que medir as consequências de cada ato desta

natureza e é isso que se pretende, clarificar.----------------------------------------------------------------

-----  O  anterior  protocolo  previa  um  prazo  de  cinquenta  anos,  este  protocolo,  agora,  a

Câmara mudou para vinte anos, renováveis automaticamente, está lá, mais é bom que se

diga, este edifício e a instituição em causa está numas instalações nada dignas que urge, a

Câmara Municipal tem conhecimento disto, demolir o mais rápido possível, até porque há

um  projeto  de  arranjos  exteriores  a  desenvolver  em  breve,  mas  porque  as  condições

apresentam sérios riscos da sua utilização para as crianças e os seus profissionais que ali

trabalham,  não tem condições em termos de espaços condignos para essa atividade,  o

espaço que se configura e que vamos protocolar  e que queremos protocolar  com essa

associação triplica na sua disponibilidade as condições existentes, e mais com uma parceria
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muito de perto com a Junta de Freguesia, porque terá que ser com esta associação assim

como terá que ser com todas as outras.----------------------------------------------------------------------

  ----- Não havendo mais  intervenções acerca do ponto 2.9 – Análise e votação da proposta

da Câmara Municipal para Cedência das Instalações da antiga escola EB1 – tipo P3 de

Arrancada do Vouga, na Junta de Freguesia de Valongo do Vouga, o mesmo foi colocado à

votação sendo aprovado por unanimidade.------------------------------------------------------------------

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

Apoios Financeiros no Âmbito da Participação no “Desfile De Carnaval 2019”; -----------

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

-----” Senhor Presidente, esta proposta vem no sentido de ser autorizada pela Assembleia

Municipal  a  transferência  para  a  Junta  de  Freguesia  do  apoio,  referente  a  um  grupo

patrocinado pela Junta, deriva da Lei 25/203, ou seja, em reunião do Executivo atribuímos

apoios deste género para as associações e é quanto basta, no caso de se tratar de uma

Junta de Freguesia tem mesmo que vir a uma Assembleia Municipal e é essa a razão”. ------

----- Não havendo intervenções acerca do ponto 2.10 – Análise e votação da proposta da

Câmara  Municipal  para  atribuição  de  Apoios  Financeiros  no  Âmbito  da  Participação  no

“Desfile  De  Carnaval  2019,  o  mesmo  foi  colocado  à  votação  sendo  aprovado  por

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

----- 2.11 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para desafetação do

domínio público de parcela de terreno para sua reversão – João Fernandes da Silva;---

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

----- “ Senhor Presidente, relativamente a este ponto, trata-se de uma parcela de terreno que

propomos a reversão uma vez que não foi utilizada e é previsível que não venha a ser.--------

-----  De acordo com o processo instruído na Divisão de Gestão Urbanística da Câmara

Municipal,  trazemos  esta  proposta  no  sentido  de  fazermos  a  tal  reversão  de  terreno

sobretudo  quando  o  proprietário,  o  ex-proprietário  está  a  fazer  um  investimento  nesse

mesmo  terreno  e  configurará  o  restante  de  outra  maneira  e  seria  um  obe só  esse

investimento mantermos essa parcela no domínio público”.---------------------------------------------

----- Não havendo intervenções acerca do ponto 2.11 – Análise e votação da proposta da

Câmara Municipal  para desafetação do domínio público  de parcela  de terreno para sua

reversão – João Fernandes da Silva, o mesmo foi colocado à votação sendo aprovado por

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

-----  2.12  –  Análise  e  votação  da  proposta  da  Câmara  Municipal  para  Apoio  ao

Funcionamento dos Espaços do Cidadão nas Freguesias; ---------------------------------------
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----- Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente; -----------------------------------

----- “ Proponho a retirada deste ponto porque também foi retirado na reunião do Executivo,

havia algumas incongruências e sobretudo algumas dúvidas relativamente a alguns valores

lá apresentados.”----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Senhor Presidente da Assembleia comunicou que o ponto foi retirado da ordem do

dia e passaríamos, então, ao ponto  2.13 – 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: -----

--------  2.13.1  –  Atribuição  de  Apoios  Financeiros  às  Associações  Desportivas  da

Época 2018/2019; -------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 2.13.2 – Ajuste Direto para aquisição de serviços de solicitadoria; --------------------

--------  2.13.3  –  Protocolo  de  Colaboração entre  a  FPF,  AFA e  CMA,  no âmbito  da

realização do “Torneio Futebol/Futsal Interfreguesias Águeda 2019”; -------------------------

-------- 2.13.4 – Proposta para fornecimento de boxes, em regime de aluguer, no âmbito

de evento “AgitÁgueda”; ---------------------------------------------------------------------------------------

-------- 2.13.5 – Ajuste Direto para aquisição de serviços de manutenção de sistema de

gestão de assiduidade e bilhética nos edifícios municipais; --------------------------------------

-------- 2.13.6 – Aquisição de serviços para realização de Transportes Ocasionais de

Passageiros; --------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 2.13.7 – Adenda ao Contrato-Programa de colaboração no âmbito da gestão e

dinamização do Centro de BTT de Águeda; -------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Assembleia informou que, como  normal, se falaria todos estes

pontos no geral e depois votar-se-ia ponto a ponto.-------------------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente, lembrar que a razão da vinda destes pontos aqui tem a ver com

compromissos  que  têm  validade  para  mais  do  que  um  ano  civil,  a  questão  da

plurianualidade, por essa razão é que vêm aqui para aprovação da Assembleia”. ---------------

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

----- “ Na questão do apoio financeiro às associações desportivas da época 2018/2019, a

proposta do Executivo apresentada na página três, refere que as candidaturas ao programa

de  apoio  foram  analisadas  ao  abrigo  dos  artigos  trigésimo  terceiro  barra  F  dois  e

quinquagésimo segundo barra F dois do Código Regulamentar do Município de Águeda, o

mesmo  artigo  é  referido  em  vários  contratos  programas,  a  questão  é,  qual  o  artigo

quinquagésimo segundo barra F dois, até à nona alteração o associativismo desportivo só

tem quarenta e seis artigos”.-------------------------------------------------------------------------------------
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----- Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente; -----------------------------------

----- “ Senhor Presidente, grande pergunta, até proponho uma coisa, relativamente a essa

matéria,com muita pena mas não consigo responder, dada a impossibilidade a esta hora

dos serviços, retiramos porque provavelmente é um lapso , alguma coisa será.------------------

----- Senhor Presidente vamos seguindo e deixamos  este ponto para trás e voltamos cá se

conseguirmos  uma justificação   plausível  porque  colocado  o  ponto  desta  maneira  pode

haver qualquer lapso de escrita.---------------------------------------------------------------------------------

----- 2.14 – Tomada de Conhecimento da proposta da Câmara Municipal da Alteração

por Adaptação PDM, por força da entrada em vigor do PROFCL; --------------------------

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

----- “Senhor Presidente, só para explicar, por força da aprovação e da entrada em vigor do

Programa do Ordenamento Florestal do Centro Litoral, PROFCL, o número dois do artigo

trinta e oito do Regulamento do PDM é incompatível com o constante nos números dois e

três do artigo décimo segundo do tal Regulamento, temos que o alterar, vamos transmitir à

CCDR a presente alteração, e dar conhecimento à Assembleia, por força da lei penso que

não há sequer lugar a votação.--------------------------------------------------------------------------------

-----  Não  havendo  intervenções  acerca  do  ponto  2.14  – Tomada  de  Conhecimento  da

proposta da Câmara Municipal da Alteração por Adaptação PDM, por força da entrada em

vigor do PROFCL; passou-se ao ponto seguinte. ----------------------------------------------------------

-----  2.15 –  Discussão da proposta do Grupo Municipal  do CDS para a tomada de

posição  da  Assembleia  Municipal  sobre  a  proposta  de  designação  do  número

máximo, permitido por lei, de representantes da Assembleia Municipal na Comissão

Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (CMDF); --------------------------------------

-----  O  Senhor  Presidente  da  Assembleia  Municipal,  comunicou  que  se  trata  de  uma

proposta apresentada pelo Grupo Municipal do CDS , que solicitou à Mesa a sua retirada,

em devido tempo, tendo sido aceite.---------------------------------------------------------------------------

----- 2.16 – Discussão da proposta do Grupo Municipal do CDS para a pronúncia da

Assembleia Municipal  sobre o Relatório da Observância  do Estatuto do Direito de

Oposição. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “ Nos termos do artigo primeiro, Direito de Oposição, da Lei 24/98, de vinte e seis de

maio,  que  é  o  Estatuto  do Direito  de  Oposição,  é  assegurado  às  minorias  o  direito  de

constituir e exercer uma oposição democrática aos órgãos executivos das autarquias, nos

termos  da  Constituição  e  da  Lei,  dando  forma  ao  princípio  constitucional  do  direito  de
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oposição democrática que consta no artigo cento e catorze da Constituição da Republica

Portuguesa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Nos  termos  do  artigo  segundo  do  Estatuto,  entende-se  por  oposição  a  atividade,

acompanhamento, fiscalização e critica das orientações políticas dos órgãos executivos das

autarquias locais. O direito de oposição é assim, a consagração em termos políticos dos

direitos das minorias  podendo afirmar-se que,  e estou a citar,  a  garantia  dos  direitos  e

poderes das minorias é um  instrumento constitucional de contrapeso e limite do poder da

maioria,  a situação é de Canotilho e  Vital Moreira.----------------------------------------------------

----- Nos  termos  do  artigo  terceiro  do  Estatuto,  são  titulares  do  direito  de  oposição  os

partidos políticos representados nas assembleias da autarquias locais e que não estejam

representadas no órgão executivo, como é o caso do CDS. São também titulares do direito

de  oposição  os  partidos  políticos  representados  nas  Câmaras  Municipais,  desde  que

nenhum dos seus representantes assuma pelouros, poderes delegados, ou  outras formas

de responsabilidade direta imediata pelo exercício de funções executivas, é o caso do PS e

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

-----  Os  grupos  de  cidadãos  eleitores  que  estejam  representados  em  qualquer  órgão

autárquico, nos termos dos números anteriores, também são titulares do direito de oposição.

Não é manifestamente o caso do Movimento Juntos, os Juntos é a maioria com poder que

nos termos constitucionais e legais, deve ser limitado, e ter como contrapeso o direito e os

poderes das minorias, nomeadamente, as atividades de acompanhamento, fiscalização e

critica das orientações políticas da Câmara. Sem menosprezo pelos representantes  eleitos

diretamente  para  os  órgãos  executivo  e  deliberativo  do  município  que  por  isso  mesmo

asseguram aos respetivos partidos políticos os direitos que o Estatuto da Oposição confere

e a quem se aplica o Estatuto dos eleitos locais que lhes confere outros direitos e outros

deveres os efetivos titulares do direito de oposição são os partidos políticos.----------------------

----- A nível local os partidos políticos são representados pelos Presidentes  das respetivas

Comissões Políticas. Em Águeda, em dois mil e dezoito, esses Presidentes eram, Pedro

Vidal do CDS, Luis Tendeiro do PSD e José Vidal do PS.-----------------------------------------------

-----O artigo quarto,  do Estatuto,  que respeita ao direito da informação,  diz que:  -  estes

titulares do direito de oposição, têm o direito de ser informados regular e diretamente pela

Câmara sobre o andamento dos principais assuntos de interesse público, relacionados com

a atividade da Câmara e que essas informações devem ser prestadas diretamente e em

prazo razoável aos órgãos ou estruturas representativos dos partidos políticos.------------------

-----  Ora é verdade,  que,  como diz  o relatório  que a  Câmara publicou,  os membros da

Assembleia  Municipal  recebem, regular  e  diretamente,  uma  informação escrita  sobre a
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atividade municipal, informação essa que é obrigatória por lei. Mas à Comissão Política do

CDS,  pelo menos,  o PS e o PSD hão-de poder prenunciar-se,  nunca foi  remetida essa

informação pelo que se pode concluir  que no que respeita ao CDS, este preceito legal, não

foi inteiramente cumprido.-----------------------------------------------------------------------------------------

-----  Já  agora,  da  Lei  75/2013,  mandasse  que  as  atas  das  reuniões  da  Câmara sejam

enviadas à Assembleia assim que sejam aprovadas. Seria pedir muito que passasse-mos a

ter essa informação? E porque não envia-la também aos titulares do direito de oposição?

Neste caso específico, às Comissões Políticas Concelhias do CDS, do PSD e do PS.---------

-----  Senhor  Presidente  da  Câmara,  neste  aspeto,  é  tão  fácil  fazer  melhor,  Senhor

Presidente corrija.---------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O artigo quinto, do Estatuto, que respeita ao direito de informação prévia, refere que os

titulares  do  direito  de  oposição,  têm  o  direito  de  ser  ouvidos  sobre  as  propostas  do

orçamento e plano de atividades da Câmara, antes da sua aprovação. É verdade que as

Comissões Políticas do CDS do PS e do PSD foram convocadas e que os representantes

do CDS e do PSD foram ouvidos e informados, aliás foi feita a ata de cada uma dessas

reuniões, então se os partidos foram ouvidos, e se existe a ata dessas reuniões, porque é

que essas atas não constam no relatório, nem que seja como anexo.-------------------------------

----- Senhor Presidente da Câmara é fácil melhorar, reforme.-------------------------------------------

----- Artigo sexto, respeita ao direito de participação, os partidos da oposição têm direito de

presença e participação em todos os atos oficiais que pela sua natureza o justifiquem, é

verdade ao longo  do  ano  os  Lideres  dos Grupos Municipais,  pelo  menos esses,  foram

convidados  para  diversos  atos  e  atividades  que  a  Câmara  considerou  relevantes  e  os

titulares  do direito  de oposição,  designadamente  os  representantes  das Concelhias  dos

Partidos, foram ? Dizem-me que não foram -----------------------------------------------------------------

----- Senhor Presidente da Câmara, é tão simples cumprir, inclua.------------------------------------

-----  Artigo  décimo,  respeita  ao relatório  de avaliação,  diz  o número um que os  órgãos

executivos das autarquias locais  elaboram relatórios de avaliação do grau de observância

do respeito pelos  direitos  e garantias  que constam na lei,  até  ao fim de março do ano

subsequente  aquele  a  que  respeitam.  O  Órgão  Executivo  da  Autarquia  é  a  Câmara

Municipal,  nos  termos  do  Estatuto,  é  a  Câmara  que  elabora  o  relatório,  aliás  o  artigo

trigésimo terceiro, da Lei 75/2013, reforça que é competência material da Câmara Municipal

dar  cumprimento  ao  Estatuto  do  Direito  de  Oposição.  Foi  a  Câmara  que  elaborou  o

relatório? Os Vereadores da oposição participaram na sua elaboração? Foram convidados a

pronunciar-se ou sequer foram ouvidos sobre a matéria que consta no relatório? Se não

foram,então quem é que o elaborou?--------------------------------------------------------------------------
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----- Nos termos do artigo trigésimo quinto, alínea u, número um, da lei 75/2013, compete ao

Presidente da Câmara promover o cumprimento do Estatuto do Direito de Oposição,  ou

seja,  evitar  os  incumprimentos  que  aqui  já  foram referidos  e  a  publicação  do respetivo

relatório de avaliação. Também lhe compete, assinar ou visar, em nome da Câmara, mas,

no nosso entendimento,  não lhe compete elaborar  o relatório.  Em síntese,  salvo melhor

entendimento, nos termos do Estatuto do Direito de Oposição, o relatório de avaliação só

pode ser elaborado pelo Executivo Municipal.---------------------------------------------------------------

----- Nos termos da alínea u , do número um, do artigo trigésimo quinto, da Lei 75/2013, o

que compete ao Presidente da Câmara é promover o cumprimento do Estatuto do Direito de

Oposição e a publicação do respetivo relatório de avaliação. O relatório visa avaliar o grau

de observância do respeito pelos direitos e garantias conferidos aos titulares do Estatuto do

Direito  de  Oposição,  neste  caso,  em primeira  linha,  aos  representantes  das  Comissões

Políticas do CDS. Do PSD e do PS. O relatório não visa avaliar as melhorias tecnológicas

que a Câmara disponibiliza aos cidadãos no âmbito da informação municipal  e que não

respeitam especificamente ao cumprimento do Estatuto do Direito de Oposição, não visa

avaliar  o  grau  de  observância  de  outras  obrigações  legais,  como  sejam  as  consultas

publicas, a publicação de anúncios ou de editais, nem divulgar o relatório das reclamações,

sugestões realizado no âmbito do sistema de gestão dos serviços municipais,  nem visa

destacar os méritos do orçamento participativo, uma vez que a oposição, enquanto tal, nem

sequer participa nesse processo. É porque o relatório visa avaliar o grau de observância do

respeito pelos direitos e garantias conferidos aos titulares do direito de oposição, é por isso,

que se obriga a que o mesmo seja enviado aos titulares do direito de oposição afim de se

pronunciarem. E pela mesma razão, porque visa avaliar o grau de observância do respeito

pelos direitos e garantias conferidos aos titulares do direito de oposição é a esses titulares

que se dá a possibilidade de pedir a discussão pública do relatório na Assembleia. Ora, para

que  haja  eficiência,  o  relatório  não  deverá  ser  publicado  sem  a  pronúncia  escrita  dos

titulares do direito de oposição ou antes da discussão do assunto na Assembleia Municipal,

se tal for solicitado. Para que a pronuncia tenha eficácia o relatório não poderá deixar de

conter a pronuncia dos titulares do direito de oposição, seja através da resposta escrita, seja

através da pronuncia registada na ata da Assembleia Municipal em que o assunto tenha

sido discutido.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Aqui  chegados,  o  que  temos  é  um  relatório  que  não  foi  elaborado  pela  Câmara

Municipal. Dois- um relatório sobre observância do Estatuto do Direito de Oposição feito em

vinte e três páginas, em que só seis páginas dizem respeito à observância do Estatuto do

Direito de Oposição. Um relatório que diz que foi enviada aos titulares do direito de posição,
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em tempo útil,  a informação solicitada e os documentos necessários para a tomada de

decisões quando todos temos presentes,  e estão registadas nas atas da Câmara e da

Assembleia, inúmeros episódios em que isso não ocorreu e hoje ficou aqui patente mais

uma vez.  Um relatório  que  afirma  que  todos  os  titulares  do  direito  de  oposição  foram

convidados  regularmente  para  participar  em  atos  públicos  promovidos  pela  Câmara

Municipal, o que até poderia ser alegado, no que respeita aos Vereadores e Líderes dos

Grupos Municipais,  mas não se passa certamente no que respeita aos Presidentes das

Comissões Políticas do CDS, do PSD e do PS.-------------------------------------------------------------

----  O relatório que foi  publicado no sítio da Autarquia,  apesar do CDS ter  solicitado ao

Presidente da Assembleia Municipal, no dia trinta e um de março, ainda dentro do prazo, o

agendamento da discussão e da pronuncia sobre o relatório, que só nos foi remetido ao final

da tarde, para ser bondoso, eram quase sete horas, do dia vinte e nove de março, uma

sexta-feira,  tendo  em conta  o  agendamento  deste  assunto,  seria  de  bom senso  que  a

publicação do relatório fosse adiada até à sua discussão na Assembleia --------------------------

----- Em conclusão, o que nos foi dado a apreciar, e foi publicado na página da Câmara, é

um panfleto que, usando como pretexto o Direito da Oposição, mais não é que um exercício

cínico da maioria do poder, um claro desrespeito pelas minorias e um claro atropelo ao

Estatuto e ao Direito da Oposição.-----------------------------------------------------------------------------

----- Se não foi essa a intenção da maioria, então que o relatório seja retirado da página do

Município,  seja  expurgado  de  todas  as  referências  que  não  respeitem  diretamente  ao

cumprimento da obrigação legal, que seja revisto e aprovado pela Câmara, reenviado aos

titulares do direito, para que se pronunciem e então seja publicado contendo em anexo as

pronuncias  dos  titulares,  se  existirem,  e  as  atas  das  reuniões  realizadas  no âmbito  da

audição prévia.------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  O  CDS  está  aqui,  como  sempre,disposto  ao  diálogo  e  à  concertação,  mas  sem

prescindir dos nossos valores e sem transigir nos nossos princípios democráticos porque é

da democracia e dos fundamentos da democracia que estamos a falar”. ---------------------------

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

-----  “Venho  aqui  informar  que  o  relatório  menciona  que  o  PS não  esteve  presente  na

reunião, isso deveu-se ao facto de a convocatória ter sido enviada para um e-mail que já

não era utilizado há anos e, como tal, nunca foi recebido.-----------------------------------------------

----- Outra situação que é mencionada, que a informação foi enviada com frequência, isso

também não é verdade, o nosso Presidente da Comissão Política nunca recebeu qualquer

tipo de informação e nunca foi chamado para dar opinião sobre coisa nenhuma.-----------------
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----- Essa questão do e-mail, o Senhor Vice-Presidente, Edson Santos, sabe muito bem o

que é que se passou, porque, como ele diz, ele ainda é do PS.” --------------------------------------

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

-----  “  Senhor  Presidente,  queria,  em nome do  Grupo Municipal  do  PSD,  naturalmente,

associar-nos à declaração do CDS, deixando aqui o repto para que, efetivamente, se altere

também o que tem sido praticado que não me parece correto.”----------------------------------------

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

----- “ Naturalmente, o Grupo Municipal do Partido Socialista, também subscreve, não só as

conclusões, mas os considerandos, em que de facto se há matérias que não custam, que

não geram endividamento, é uma matéria deste tipo, atenção, não apenas pela observância

da lei, mas pelo respeito do convívio da democracia”.----------------------------------------------------

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

----- “ Senhor Presidente, só para dizer que o Estatuto do Direito de Oposição e o relatório

do direito de Oposição foram feitos, nos exatos termos com que vinham a ser feitos já há

muitos  anos  e  nunca  suscitou  qualquer  tipo  de dúvida,  nem de preocupação  acrescida

porque foi com a maior boa fé que fizemos desta maneira, aliás não vim aqui nunca dizer

que houve alguns partidos  que foram convocados e que não compareceram a algumas

reunião e agora vêm aqui dizer que o email, que os serviços verificaram estar na página

oficial do partido, que não é válido, não é o caso do CDS, por isso não compareceram a

algumas reuniões. Não venho para aqui dizer que foram enviados relatórios para que os

partidos se pronunciassem  e que nenhum se pronunciou.---------------------------------------------

-----Tive  o  cuidado  de  perceber  uma  questão  e  vê-la  com  atenção,  faz  parte  das

competências  do  Presidente  assinar  o  relatório  e  propo-lo,  sem  dúvida  nenhuma,  até

cheguei a pensar que estava a colocar em causa essa questão, e não, o Presidente tem

essa competência de o assinar e de promover a sua publicação, e foi isso que fiz.--------------

----  Enquanto  estava aqui,  fiz  alguns telefonemas para  perceber  como é que as  coisas

funcionavam aqui à nossa volta e, é da mesma forma que nós, não é desculpa.------------------

-----A partir de agora vamos revisitar toda esta questão e verificar o que é que não está bem

para ou que não estará tão bem para colocarmos isto como deve ser porque não custa

nada.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----Peço  desculpa,  fiz  o  que  sempre  foi  feito  e  que  nunca  suscitou  qualquer  tipo  de

questão, a partir deste momento vamos revisitar esta situação”. --------------------------------------

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

----- “ Senhor Presidente, note que nós demos espaço, naturalmente, para acomodar, não

haver intenção de proceder de uma forma que não fosse própria e não dignificasse, neste
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caso, quem elabora o relatório, portanto, aquilo que dissemos foi que, se não era essa a

intenção da maioria, então sugeríamos que o relatório fosse retirado da página do Município,

seja expurgado todas as referências que não respeitam diretamente à obrigação legal, que

seja  revisto  e  aprovado  pela  Câmara,  reenviado  aos  titulares  do  direito  para  que  se

pronunciem e então seja  publicado  contendo  em anexo  as  pronuncias  dos titulares,  se

existirem, e as atas das reuniões realizadas no âmbito da audição prévia.-------------------------

------  Senhor  Presidente,  volto  a  repetir,  nós  estamos  aqui  dispostos  a  auxilia-lo  e  não

pretendemos ser os donos da verdade absoluta,  estamos dispostos à concertação,  sem

prescindirmos   dos  nossos  valores  e,  sobretudo,  sem  transigir  da  defesa  do  princípio

essencial  em democracia que é o do respeito do direito das minorias, hoje somos nós ,

amanhã podem ser vocês.----------------------------------------------------------------------------------------

 ----- Registo com agrado a sua disposição para, presumo eu, proceder com o sugeria-mos e

o apoio das bancadas do Partido Social Democrata e do Partido Socialista”.----------------------

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

----- “Senhor Presidente, só para dizer que a Lei 75 /2013, não diz em lado nenhum, para

além de que cabe ao Presidente promover o Estatuto do Direito de Oposição e mandar

publicar o seu relatório, não fala em qualquer competência do executivo nesta matéria.--------

----- Senhor Presidente, penso que estamos em condições de voltar ao ponto 2.13, segundo

informações que me chegaram.”--------------------------------------------------------------------------------

----- O Presidente da Mesa questionou o Plenário se, atendendo ao avançar da hora, havia

alguma objeção  a  que  se discutissem os dois  ponto  que  tinham ficado  para  trás.  Mão

havendo qualquer objeção prosseguiu-se com os trabalhos: -------------------------------------------

  ----- 2.13 – 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: -----------------------------------------------------

--------  2.13.1  –  Atribuição  de  Apoios  Financeiros  às  Associações  Desportivas  da

Época 2018/2019; -------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 2.13.2 – Ajuste Direto para aquisição de serviços de solicitadoria; --------------------

--------  2.13.3  –  Protocolo  de  Colaboração entre  a  FPF,  AFA e  CMA,  no âmbito  da

realização do “Torneio Futebol/Futsal Interfreguesias Águeda 2019”; -------------------------

-------- 2.13.4 – Proposta para fornecimento de boxes, em regime de aluguer, no âmbito

de evento “AgitÁgueda”; ---------------------------------------------------------------------------------------

-------- 2.13.5 – Ajuste Direto para aquisição de serviços de manutenção de sistema de

gestão de assiduidade e bilhética nos edifícios municipais; --------------------------------------
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-------- 2.13.6 – Aquisição de serviços para realização de Transportes Ocasionais de

Passageiros; --------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 2.13.7 – Adenda ao Contrato-Programa de colaboração no âmbito da gestão e

dinamização do Centro de BTT de Águeda; -------------------------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente, só para informar que não apreciarei o ponto respeitante ao aluguer

das  boxes,  porque,  salvo  erro,  fui  informado que  a  empresa  tem uma participação,  ou

pertence a familiares meus, apesar de não serem da linha definida na lei,  considero-me

impedido”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Apenas dois comentários, curtos, o primeiro sobre o ponto 2.13.1- Atribuição de Apoios

Financeiros às Associações Desportivas da Época 2018/2019, só realçar que do total de

duzentos e oitenta e um mil trezentos e setenta e um euros que somam deste conjunto de

apoios a diversas coletividades, cerca de noventa e quatro mil são deliberados de modo

extraordinário, não acomodados no regulamento, é um terço. Parece-me que em regime e

em continuidade,  isto  sendo  recorrente,  nós  temos  visto  no  passado  que  é  recorrente,

significa, mais uma vez, que o atual regulamento, provavelmente, não cumpre a sua missão,

carece de ser reavaliado, revisto. Significa que os critérios que esta Assembleia aprovou e

que constam no regulamento não são tidos como convenientes, como suficientes para um

terço das situações em que se considera adequado e útil à comunidade associativa na área

do desporto, mas nós sabemos que nas outras áreas, na área social e na área cultural se

passa rigorosamente o mesmo.---------------------------------------------------------------------------------

------ Parece-me excessivo que um terço destes apoios tenham sido deliberados à margem

dos critérios e dos requisitos previstos no regulamento.--------------------------------------------------

----- Para além disso gostaria também de fazer uma referencia ao ponto 2.13.4 – Proposta

para fornecimento de boxes, em regime de aluguer, no âmbito de evento “AgitÁgueda” e

recuperar uma discussão que tivemos aqui, com alguns laivos acalorados, numa das últimas

sessões, em que as receitas que este investimento e este custo municipal proporcionaria

através da cedência aos bares, não constitui uma receita do Município, é uma despesa, a

receita existe,  quem utiliza paga,  e essa receita para compensar  este investimento este

custo, não entra no Município, não me parecer adequado, não me parece certo.-----------------

 ----- Não havendo mais  intervenções acerca do ponto 2.13 – 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,
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2.3.1  Atribuição  de  Apoios  Financeiros  às  Associações  Desportivas  da  Época

2018/2019 , o mesmo foi colocado à votação sendo aprovado por unanimidade.---------------

-------- 2.13.2 – Ajuste Direto para aquisição de serviços de solicitadoria,  o mesmo foi

colocado à votação sendo aprovado por maioria, com uma abstenção do Grupo Municipal

do CDS.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------  2.13.3  –  Protocolo  de  Colaboração entre  a  FPF,  AFA e  CMA,  no âmbito  da

realização  do  “Torneio  Futebol/Futsal  Interfreguesias  Águeda  2019,  o  mesmo  foi

colocado à votação sendo aprovado por unanimidade.---------------------------------------------------

-------- 2.13.4 – Proposta para fornecimento de boxes, em regime de aluguer, no âmbito

de evento “AgitÁgueda”, neste ponto dever-se-á ter em atenção a declaração de princípio

que fez o Deputado, Miguel Oliveira, que se retirou da sala, por isso mesmo não irá votar, o

ponto em causa foi colocado à votação sendo aprovado por maioria com seis abstenções do

Grupo Municipal do Partido Social Democrata.--------------------------------------------------------------

-------- 2.13.5 – Ajuste Direto para aquisição de serviços de manutenção de sistema de

gestão de assiduidade e bilhética nos edifícios municipais,  o mesmo foi  colocado à

votação sendo aprovado por unanimidade.------------------------------------------------------------------

-------- 2.13.6 – Aquisição de serviços para realização de Transportes Ocasionais de

Passageiros, o mesmo foi colocado à votação sendo aprovado por unanimidade.--------------

-------- 2.13.7 – Adenda ao Contrato-Programa de colaboração no âmbito da gestão e

dinamização do Centro  de  BTT  de  Águeda,  o  mesmo foi  colocado  à  votação  sendo

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

-----  2.17  –  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; ---------------------------------------------------------------------------

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

----- “ Qualquer dúvida, façam favor.”--------------------------------------------------------------------------

----- Não havendo inscrições, considerou-se encerrados os pontos.----------------------------------

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

------ Neste ponto não se registaram quaisquer intervenções. ------------------------------------------

----- O Presidente da Mesa informou que o Deputado Municipal,  Dr. Paulo Tomaz,  através

de e-mail fez a seguinte comunicação: - “Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal

de Águeda, Dr. Brito Salvador, por motivos profissionais e académicos, que me levam a ver

parte  substancial  do  meu  calendário  e  horário  futuros  comprometidos,  obrigando-me  à

ausência prolongada e por vezes inesperadas do nosso Município, venho ao abrigo e  para
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os efeitos  previstos  no  artigo  oitavo  do  Regimento  da  Assembleia  Municipal,  solicitar  a

suspensão do meu mandato, pelo período de meio ano, seis meses. Desde já grato pela

vossa atenção. Paulo Tomaz.”---------------------------------------------------------------------------------

-----  Posto  à  consideração  do  Plenário  não  houve  qualquer  objeção  a  este  pedido  de

suspensão.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Senhor  Presidente  da Assembleia  Municipal  esclareceu  também que,  a  Senhora

Deputada, Elisa Pires, será a Deputada efetiva, durante os próximos seis, indo ocupar o

cargo, do Dr. Paulo Tomaz.---------------------------------------------------------------------------------------

----- O Senhor Deputado, Jorge Melo, é quem que está em substituição, hoje, da Senhora

Deputada, Carla Eliana Tavares, que manifestou a impossibilidade de estar  presente.-------

----  O Senhor  Presidente  da Mesa,  informou também que os  Senhores  Deputados  irão

receber durante os próximos dias, um e-mail com as credenciais de acesso à plataforma de

todo o sistema que se anda a instalar, para que cada um possa ter acesso particular a essa

plataforma,  onde  vão  encontrar  documentação  e  tudo  aquilo  que  trate  da  Assembleia

Municipal,  por  isso  não  se  devem  admirar  quando  receberem  o  e-mail  e  deverão  dar

resposta, credenciar-se para depois poderem ter acesso a tudo o que lá se colocar que

passará, no fundo, pela vida da própria Assembleia Municipal.----------------------------------------

------ E nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente  da Assembleia Municipal, deu por

encerrados os trabalhos desta sessão, pelas zero horas e vinte e nove minutos do dia nove

de maio 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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